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   ةقدمامل

وببناء الشبكات والنظم املعلوماتية  ،نحن نعيش اآلن عرصا يتسم بتدفق املعلومات  

مل كافة فيه االتصاالت السلكية والالسلكية تغريات جذرية يف كيفية ع أفرزتاملفتوحة، عرصا 

  .القطاعات الحيوية يف املجتمعات البرشية

املتمثل يف ينبغي عيل املكتبات أن تواجه ذلك التحدي التكنولوجي الهائل  فإنهوعيل هذا   

مجتمع  إىلنحو االنتقال تطلعا  ،ثورة املعلومات التي غريت أساليب اإلنتاج الفكري وأمناطه

لتوفري بيئة  ،التكنولوجيا يف عملياتها وخدماتهاوذلك عن طريق دمج  ،اإلنتاج الكثيف للمعرفة

واملستفيد خرباته التعليمية عن طريق تعلمه يبني فيها الباحث  ،تعليمية متطورة وغري تقليدية

ومعرفة جميع وسائل التكنولوجيا املساعدة ليك  ،للمعرفةكيفية استخدام املصادر املتعددة 

  .املعلومة بنفسه إىليصل 

كبرياً باتجاه  املعلومات يف املستقبل القريب تحوالً هد املكتبات ومرافقومن هنا فسوف تش  

التكشيف الرقمي للمعلومات، وتطوير تقنيات البحث يف املكتبات اإللكرتونية، وإحداث 

املعلومات، وأن هناك العديد من تغيريات جوهرية يف أمناط الخدمة املكتبية للحصول عىل 

ملعلومات املختلفة لتطوير الركائز األساسية لهذه املكتبات، املرشوعات الريادية ملؤسسات ا

املستفيدين، وتلبية احتياجاتهم املعلوماتية يف ظل وتعزيز مكانتها ودورها لدى مختلف فئات 

   .التطورات املذهلة والرسيعة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعيدة املدى

بعاده ومعطياته وأدواته املختلفة وهذه املكتبات التي فرضها التطور التقني بأ   

مبانيها  فإنالتي تبدو أكرث جاذبية وواقعية ملختلف رشائح املستفيدين، ولذا هي 

ستتنوع بتنوع تبعيتها، وأهدافها، وجمهورها، وستكون مكتبة املستقبل هي املكتبة 

 الباحثون والدارسون، إليهالرقمية التي قد ال تحتاج بالفعل ملكان محسوس يأيت 
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وإمنا ملوقع إلكرتوين وتجهيزات ومعدات تقنية يستخدمها املستفيدون من مختلف املواقع  

واألماكن، بل أن مثل هذه املكتبات قد ال تحتاج ألن يكون مستخدمها إنساناً، وإمنا قد 

   .يستخدمها نظام معلومات آخر

ه املكتبات وهذا يعني أن هناك ظهوراً متطوراً للنظم الذكية، ومن هنا ستكون هذ  

   .شبكة يف نظم معلومات يتعاون فيها اإلنسان واآللة

املقتنيات ويعتمد االستخدام األمثل للمكتبة اإللكرتونية عىل القدرة االتصالية، وتوافر   

اإللكرتونية، والقدرة االستخدامية لتلبية احتياجات الباحث العلمية واالهتامم بإعداد أمناء 

از املهام والوظائف األساسية امللقاة عىل عاتقهم يف مساعدة املكتبات اإللكرتونية إلنج

املستفيدين، وابتكار أساليب جديدة لالرتقاء برسالة املكتبة، وحل املشكالت واإلجابة عن 

  . استفسارات الباحثني

ويف هذا الجانب رشع العديد من املكتبات األكادميية يف الدول املتقدمة بإنشاء معاهد   

والربط فيام بينها بهدف تكامل الخدمات  هاالرقمية، وكيفية إنشائ كتباتللتدريب عىل امل

  . والربامج املرتبطة باحتياجات املستفيدين

املستقبل سيكون ملثل هذه املكتبات التي توظف  فإنوتأسيساً عىل ما تقدم   

التكنولوجيا وتطبيقاتها املختلفة، وتطور من خدماتها وبرامجها وموظفيها مبا يواكب 

التطورات التقنية والعلمية، والتغريات يف مهنة املكتبات واملعلومات، والتكيف مع متطلبات 

مجتمع املعلومات، بعد أن أصبح استخدام املعلومات بأشكالها اإللكرتونية واقعاً حتمياً يلج 

  . ويقتحم عامل مؤسسات املعلومات

ر املعلومات اإللكرتونية وإذا كانت مصادر املعلومات الورقية ستظل تتعايش مع مصاد  

إال أن األخرية ستكون هي املتفوقة واملهيمنة يف املستقبل يف ظل الزحف اإللكرتوين املتنامي 

  . والشبكات املتطورة
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والحقيقة أن تكنولوجيا املعلومات متنح املكتبات فرصة نادرة وتعطيها إمكانيات واسعة   

تبني التقنية  فإنلذا . العامل الخارجي ىلإومثرية لتحسني نوعية املعرفة وتوسيع خدماتها 

الحديثة سيجعل املكتبة مركزاً مفتوحاً ويفرض عليها تبني أسلوب جديد يف االختيار والتزويد 

واملرجعية األكرث تطوراً، والبحث باالتصال  واالشرتاكات يف الدوريات والخدمات الببليوجرافية

محرضة بذلك معلومات ونصوصاً كاملة لوثائق  املبارش يف شبكات وبنوك املعلومات الخارجية،

  .ال ميكن اسرتجاعها بوسائل أخرى

حيث " الثالثةلفية رؤية للمكتبات يف األ :يةلكرتوناملكتبة اإل"ومن هنا كان هذا الكتاب   

أهميته وخدماته وبيان  ،إللقاء الضوء عليه من قريب ،ذلك النموذج املتطور للمكتبات

  . تتم من خالل ذلك النوع من املكتباتوالعمليات الفنية التي 

  

  
  السعيد مربوك إبراهيم    
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 الفصل األول

 

  

 تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات

  

املعلومات  بحكم التطورات الحديثة يف مجال خدمات ،لقد تغري مفهوم العمل يف املكتبات  

وظهر تبعاً لذلك خدمات ووظائف جديدة، وأصبحت معطيات  واسرتجاعها وبثها،

التكنولوجيا الحديثة بدائل رضورية لتفصيل عمل املكتبات، والرفع من مستوى األداء 

واإلنتاجية، وظهور شبكات املعلومات يف عرصنا الحارض، التي جاءت نتيجة للتطورات التي 

بات اآللية، مام سهل عملية تبادل حدثت يف مجال التخاطب اإللكرتوين بني أجهزة الحاس

وقد كانت املكتبات يف الكليات  .ونقل املعلومات بكافة أنواعها وأشكالها عرب الدول

هي املختصة بالحصول عىل املعلومات وإدارتها وإدارة مصادرها، إال  -تاريخياً  –والجامعات 

لوجيا املعلومات، توقفت الحاسبات اإللكرتونية واإلنرتنت وغريها من تكنو أنه مع بدء ظهور 

ومع هذا الظهور . عن كونها املصدر أو املختص الوحيد باملعلومات بالكلية أو الجامعةاملكتبة 

وقد يكون . للحاسبات اإللكرتونية، أصبحت كافة األمور املرتبطة باملعلومات أكرث تعقيداً 

ة ومتطلبات التغري الفهم الحقيقي لطبيع إىلفشلنا يف الوصول  إىلالسبب يف ذلك عائداً 

فالتغيري التكنولوجي ليس مجرد إضافة تكنولوجية ولكنه تغيري نفيس وذايت، . التكنولوجي

خلق بيئة معلومات تتكون كليا من  إىلال يؤدي فإدخال الحاسبات يف الكليات والجامعات 

نخلق  ومنظمة خدمات، بل إنه قد يكون أكرث من ذلك أننامكتبة وموارد وإمكانيات حاسوبية، 

يف الثالثني عاماً املاضية كانت املكتبات ومراكز . بيئة معلومات مختلفة ومتغرية بشكل أسايس

 الحاسب، هام من اإلدارات التقليدية املستقلة بأي جامعة، يسريان بشكل متوازن كل يف
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أو  ،يطور ويستخدم التكنولوجيا إلنتاج املعلومات، واملكتبة اآليلمساره، مركز الحاسب 

األكادميية تنظمها وتخزنها، وتسمح بإمكان الرجوع لها والحصول عليها ملتابعة اإلطالع عىل 

ويف العقد األخري اتجه التوازي يف املسارين، يف االختفاء، حيث بدأ املساران . مختلف املعارف

يف  يف االندماج يف مسار واحد، وقد بدأ هذا االندماج يف الحدوث ببطء، ثم تزايد بصورة كبرية

لقد كانت . تزايد أيضا رسعة اإلحساس بأهمية ورضورة هذا االندماجالسنوات األخرية، كام 

يف دامئاً جزءاً من املكتبات، فقد استخدمت يف خزن واسرتجاع املعلومات، إال أنه التكنولوجيا 

ببليوجرافية السنوات األخرية، تم تدعيم تلك التكنولوجيات بظهور استخدامات وتطبيقات 

كانت معدالت إال أنه وفقاً لطبيعة هذه التكنولوجيات فقد . اآليلستخدام الحاسب با

ومتطلبات التغيري يف املكتبات بطيئة وليست جذرية، وحديثاً أصبح التغيري يف التكنولوجيا 

ظهور نظم املكتبات املحلية ذات ومع . ورضورة حدوثه تفوق طاقة املكتبات التنظيمية للتغيري

، وشبكات املعلومات داخل الجامعات، والحاسبات الشخصية يف ON Lineارش االتصال املب

جانب الطلب املتزايد بشكل كبري من املستفيدين عىل املعلومات من الحاسبات،  إىلاملكاتب، 

الناتجة عن تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات بدأت يف الظهور، فمع ظهور القضايا األساسية  فإن

اجهت كل أمناء املكتبات فجأة مشاكل وأمور تنبأ بها البعض وتجاهلها شبكات املعلومات و 

إال . آخرون، أما الغالبية فقد نحوها جانباً حيث استغرقتهم أعباء واجبات وظائفهم اليومية

أنه يف النهاية أصبح واضحاً للغالبية أن املكتبات وأمناء املكتبات، ال يوجد لديهم، ال 

وبة وال التعليم الالزم، وذلك الندماج املكتبة والعاملني بها يف عامل اإلمكانيات املالية املطل

  .تقنيات املعلومات
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 البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

التي ميكن من تعد البنية األساسية يف مفهومها العام كل الوسائل واملعدات واإلنشاءات   

والجسور ومحطات الكهرباء عد الطرق احتياجات اإلنسان األساسية، وميكن أن ت تأمنيخاللها 

ويف مجال . وخطوط االتصال وغريها من األمثلة التقليدية للبنى األساسية يف أي دولة

تكنولوجيا املعلومات يشتمل مفهوم البنية األساسية عىل خدمات االتصاالت الحديثة واألقامر 

فضال عن  ،واملكتباتوالحواسيب الشخصية ومراكز املعلومات الصناعية وشبكات االنرتنت 

البرشية ذات الخربة والكفاءة يف مجاالت الحواسيب واملعلومات واالتصاالت، املوارد والطاقات 

ذلك الدور املهم للمؤسسات التعليمية املتخصصة يف إعداد املالكات الفنية ومراكز  إىلأضف 

 . التدريب والتأهيل التقني ومراكز البحث والتطوير العلمي

من دول  ةمستوى تطور البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف أي دول وميكن قياس  

التي ترتبط بالدراسة املبارشة  قياس الوسيلةالعامل اعتامدا طريقتني أساسيتني، األوىل تسمى 

... لصفات أو مالمح محددة للبنية األساسية مثل نقاط االتصال أو نوع الشبكة وإمكانياتها

والخاصة بقياس فاعلية أو انتشار الخدمات  بقياس النتيجةثانية فتعرف أما الطريقة ال .الخ

  .التي تتيحها البنية األساسية

وإذا كانت وسيلة القياس الثانية مالءمة لدول العامل املتقدم التي متتلك يف واقع الحال بنية   

قياس مستوى الوسيلة األوىل هي األنسب ل فإن. أساسية متقدمة يف مجال تكنولوجيا املعلومات

وبغض النظر عن مستوى تقدم . تطور البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف دول العامل النامي

البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات فأنها ال تحقق منفردة التقدم والرخاء للمجتمعات، غري 

 سنت الدول النامية منإنها تعد ركيزة أساسية لبناء القدرات واملهارات وأمناط املعرفة، ولو أح

  



  20  الفصل األول   
 

 

صياغة وتفعيل الربامج والسياسات املالءمة الستثامر معطيات البنية األساسية لتكنولوجيا  

إحداث نقلة نوعية يف املعلومات املتطورة، ألصبح مبقدورها توظيف هذه التطبيقات يف 

ميكن أن يكون أدوات فاعلة، و مجمل القطاعات، إذ إن البنية األساسية الجيدة ميكن أن توفر 

والتغيري يف مستوى التنمية، فضال عن إمكانية إيجاد أمناط جديدة  تأثريلها القدرة عىل ال

 لكرتوينلتطبيقات تكنولوجيا املعلومات باالعتامد عىل البنية األساسية األولية، مثل التعليم اإل

  . علومات الوطنيةية واملكتبات الرقمية ونظم امللكرتونية والحكومة اإللكرتونوالتجارة اإل

    بناء القدرات يف مجال تكنولوجيا املعلومات

 تؤكد تجارب دول العامل املتقدم يف بناء وتطوير مرتكزاتها السياسية واالقتصادية  

واالجتامعية عىل رضورة توافر عدد من الرشوط األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف مقدمة هذه  ويعد وجود بيئة مثالية النتشار. واالجتامعية

إذ كان لسياسات هذه الدول يف مجال بناء قدراتها التكنولوجية الفضل يف تحقيق . الرشوط

  :وقد ارتكزت هذه السياسات عىل. التطور املطلوب يف مختلف القطاعات

  .النرش الرسيع للتكنولوجيات الجديدة -1

  .ىل االبتكارتقديم الحوافز لدعم الرشكات الخاصة ع -2

  .الرتكيز عىل مهارات التعلم واالرتقاء عىل مدى الحياة -3

  .االستثامر املستمر واآلمن يف املدخالت املبتكرة لتعزيز اإلنتاجية -4

  .تشجيع الرشوع يف إنشاء رشكات جديدة تقوم عىل تطبيقات التكنولوجيا املستحدثة -5
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  .وجود هياكل وشبكات مؤسسية كافية تأمني -6

  .علم والتكنولوجيا واالبتكار بأهداف التنمية االقتصادية واالجتامعيةربط سياسات ال -7

املعلومات، برامج الدول النامية لبناء قدراتها يف مجال تكنولوجيا  فإنويف ضوء ما تقدم   

 تجارب اآلخرين، وعليه الوطنية وتجنب استنساخ ولوياتسيعتمد بالدرجة األوىل عىل تحديد األ 

ات تنفيذية تتوافق مع الرؤى الوطنية واالحتياجات الرضورية يف إسرتاتيجيمن وضع البد 

تحقيق  إىلمجال التنمية، كام يفضل أن تستكمل هذه الجهود بدعم املبادرات التي تهدف 

أهداف محددة يف مجاالت بناء القدرات، وميكن القول إن املرتكزات األساسية لبناء القدرات 

  : التكنولوجية يف الدول النامية هي

  .دعم الجامعات واملراكز البحثية يف مجال توفري املعرفة -1

برامج تعاون بني القطاع الخاص والعام من جهة والجامعات واملراكز البحثية من  تأمني -2

  .جهة ثانية لغرض اكتساب املعرفة وتكييفها ونرشها

  .تنمية املوارد البرشية ودعم برامج التأهيل العلمي والتقني -3

التحول  لسد احتياجات القطاع العام والخاص يف إجراء عمليات توفري التمويل الالزم -4

  .الرضورية باتجاه االعتامد عىل تطبيقات تكنولوجيا املعلومات

  .تهيئة مرتكزات البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات والعمل عىل تطويرها -5

البحثية  ساتاالرتقاء بآليات تعزيز التكنولوجيا من خالل إنشاء روابط مشرتكة بني املؤس -6

 . واملؤسسات الصناعية

تسهيل إجراءات نقل التكنولوجيا من خالل تطوير التعاون الدويل مع الدول الرائدة يف  -7

  .هذا املجال
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تهيئة مواقع اختبار علمية لتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا التي تتطلب التقييم  -8

    .املستمر واإلصالح للحفاظ عىل فاعليتها

 .مستدامة تشجع عىل االبتكار وتساعد عىل تنفيذ املرشوعات التكنولوجيةإقامة بيئات  -9

حرية تبادل الخربات ونقل املعرفة وتيسري سبل  تأمنيسن الترشيعات والقوانني الالزمة ل -10

  .االتصال العلمي بني النخب العلمية

بعا تدولة أخرى  إىلحد ما من دولة  إىلالجدير بالذكر أن هذه املرتكزات قد تتباين   

مدى رغبة املالية املتاحة، فضال عن  مكاناتللبنية األساسية الفعلية واملوارد البرشية واإل 

لكن هذا . املنشود تحقيق التقدم التكنولوجي إىلالحكومات املحلية يف بناء قدراتها وتطلعاتها 

جيا التباين قد ال ينطبق عىل األهداف املرجوة من بناء القدرات املحلية يف مجال تكنولو 

وميكن إيجازها هذه . حد ما بني مختلف دول العامل إىلاملعلومات التي تكاد تكون مشرتكة 

  : األهداف باآليت

واملوارد، نرش تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واستخدامها من خالل تطوير الكفاءات،  -1

  .والقاعدة املعرفية، والبنية األساسية ،والشبكات

القدرة وجيا املعلومات بقصد زيادة اإلنتاجية وتحسني يف مجال تكنول مكاناتتطوير اإل  -2

  . التنافسية

  .ة وطنيةإسرتاتيجيبناء قطاع لتكنولوجيا املعلومات يتصف بالدميومة ويرتكز عىل  -3

  .بناء مجتمع املعلومات لتحقيق الربط مع اقتصاد املعرفة -4

  .طريق رسيع لتناقل املعلومات بني القطاعات املختلفة تأمني -5

  .مجتمعية جديدة للتعامل مع أدوات تكنولوجيا املعلومات بناء ثقافة -6
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  :مكونات تكنولوجيا املعلومـات

 يفولكن أيضا  ،األنشطة الرئيسية للمنظمة يفمتثل التكنولوجيا عنرصاً أساسيا ليس فقط   

تطور التكنولوجيا يحدث آثاره املتداعية واملتشابكة  فإنومن ثم  ،كل نشاط فرعى أو مساعد

األفراد العاملني  يفجاالت الخاصة باألنشطة وعنارص اإلنتاج ووسائله وأدواته وحتى كل امل يف

  .اكتشاف وبناء ميزة تنافسية يفكام أنه يساعد  ،ومستوى أدائهم

 Advanced املتقدمة التكنولوجيا يفإحدى املكونات الرئيسية  هيوتكنولوجيا املعلومات   

Technology، كرتونيات الدقيقة وترتبط بها وعىل رأسها اإلل Microelectronics Technology،  واملواد

Material Technology،  الحيوية والتكنولوجياBiotech  والضوئيةOptical،  وتشمل تكنولوجيا

أسلوب ربط  يفتتمثل  التيوالربمجيات وشبكات املعلومات املعلومات نظم الحاسبات 

ىل مستويات مختلفة قد تشمل مؤسسة أنظمة متكاملة ع يفالحاسبات ونظم املعلومات 

  .عامليواحدة ومجموعة مؤسسات عىل مستوى محىل أو 

  :اآليت يفوتتمثل مكونات تكنولوجيا املعلومات 

ميكن توجيهه لقبول ومعالجة وخزن وعرض  إلكرتوينوتعرب عن نظام  :الحواسيب -1

  .املوأصبح الحاسوب جزءاً من الوجود البرشى حول الع ،البيانات واملعلومات

مواقع مختلفة من خالل وسط يسمح  يفوهى ربط ملحطات  :شبكات االتصاالت -2

فجزء مكمل لتكنولوجيا املعلومات هو  ،للمشاركني بإرسال واستالم البيانات واملعلومات

  .نرسل ونستلم بيانات ومعلومات عرب شبكات االتصاالت :القدرة عىل االتصال
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  :وتشمل عىل :املعرفة الفنية -3

 ىل وسائل وأساليب تكنولوجيا املعلوماتالتعود ع.  

 املهارات املطلوبة الستخدام هذه الوسائل.  

 معرفة متى نستخدم تكنولوجيا املعلومات لحل مشكلة أو لتحقيق غرض محدد.  

لألفراد بها هذه املكونات تخلق الفرص  يتلتق التيوالطرق  ،االتصاالت واملعرفة الفنية  

  .وناجحني بوجه عام ،رينواملنظامت ليصبحوا منتجني ومؤث

   :هيوترتكز تكنولوجيا املعلومات عموما عىل ثالث تكنولوجيات أساسية أخرى    

تكنولوجيا الحاسبات اآللية ووسائل االتصال بأنظمة الحاسبات اآللية عرب الوسائط  -1

  .تخاطب املراكز اإلدراكية لعقل اإلنسان التياملتعددة 

التطبيقات  يفميم وتنفيذ واستخدام الحاسب تكنولوجيا رشكات املعلومات ونظم تص -2

  .اآليلالعملية ونظم تصميم وتنفيذ واختيار الربامج مبساعدة الحاسب 

أنظمة  يفتربط الحاسبات اآللية ونظم املعلومات  التيتكنولوجيا رشكات املعلومات  -3

  .متكاملة عىل مختلف املستويات املحلية والعاملية

 ،من ذخرية اإلنسان املادية واالجتامعية املتجددة الحيالجانب  هيوإذا كانت الثقافة   

 ،املعرفية ،االتصالية( تصبح الثورة  نساين،بناء العقل اإل  يف حقيقيوإذا كانت الثقافة عنرص 

  .جوهرها ثورة ثقافية بأبعادها املتعلقة باملعرفة يف )األيكولوجية
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  :التكنولوجيا عبارة عن فإنوبذلك 

  .اإلنتاج يفنتجات واألدوات واألجهزة املستخدمة تشمل امل :أشياء مادية -1

  .وهى تشمل طرق وأساليب اإلنتاج :األنشطة أو العمليات -2

املعرفة الالزمة لتطوير واستعامل املعدات واألدوات واألساليب للحصول عىل مخرجات  -3

 ).Know How إىلفاملعرفة هنا تشري (محددة 

الحاسبات اآللية  يفلوجيا املعلومات تتمثل ويتضح مام سبق أن املكونات األساسية لتكنو   

هذه املكونات االستغالل األمثل والبد من استغالل  ،ووسائل االتصال والربمجيات واملعرفة الفنية

من أجل  الخاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدريب العاملني يف املكتبات بادئوفق األسس وامل

  .املتدربني تاالرتقاء مبهارات ومعارف العاملني يف املكتبا

  :ووظائف تكنولوجيا املعلومات ةأهمي

ولكنها  ،التكنولوجيا ألن فوائدها ال تقترص عىل الناحية االقتصادية يفتشتد املنافسة   

 يفوتسعى مرص منذ فرتة لتطوير قوة العمل  ،ةسرتاتيجيالناحية السياسية واإل  إىلأيضا متتد 

مج مدعمة وفرص تدريبية من خالل مجال تكنولوجيا املعلومات من خالل تقديم برا

نتيجة ملا تقوم به تكنولوجيا املعلومات من وظائف عديدة  ،هذا املجال يفالرشكات العاملة 

 ،حيث تؤدى تكنولوجيا املعلومات ستة وظائف تتعلق بإدارة املعلومات وهى االستحصال

  :كاآليتوسيتم عرضها  ،والنقل ،االسرتجاع ،الخزن ،التوليد ،املعالجة
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  :الحصول عىل البيانات )1(

  يكون من املفيد دامئاً تجميع سجالت بالفعاليات والنشاطات وهذه العملية   

ستكون مفيدة تنجز حني يتوقع مستخدم تكنولوجيا املعلومات أن البيانات  )استحصال البيانات(

  :هيوبعض أمثلة استحصال البيانات الشائعة  ،وقت الحق يف

 أو رقم (أو اسم الكتاب  )أو رقمه(اسم املستعري  فإن ،ن املكتبةحينام يستعار الكتاب م

  .سيستحصل )التصنيف

  تباع بطاقاتها لعرض ما التييؤرش موظف املرسح أرقام املقاعد.  

 ويسجل  يقوم الصندوق األسود بتسجيل جميع محادثات الطيار ومساعدوه خالل الرحلة

  .بيانات الرحلة عن موقع الطائرة وأدائها

  :ةعالجامل )2(

وتحليل  ،وتتضمن فعالية املعالجة تحويل ،أكرث ما ترتبط بالحاسوب التيوهى الفعالية   

 إىلوتحويلها  )وسائل ،رموز ،أرقام خام(وتركز عىل التعامل مع البيانات  ،جميع أنواع البيانات

 ايئبتديتضمن أخذ الرصيد اال  والذيدفرت الصكوك  يف املرصيففمثال حساب الرصيد  ،معلومات

وإضافة جميع اإلبداعات وطرح جميع املسحوبات وقيمة الرصيد سيحدد  ،بداية الشهر يف

مصطلح عام  فهيمعالجة البيانات أما معالجة املعلومات  هيهذه العملية  الحايل،الرصيد 

وميكن  ،نوع أخر إىلنوع من املعلومات  أيتحول  التيمن فعاليات الحاسوب  أيللتعبري عن 

التقارير (تجرى عىل املعلومات التقنية  التيمية شمول جميع املعالجات تحت هذه التس

األشكال والخرائط (والصورية  ،)املوسيقى واأللحان واألصوات(والسمعية  )واملراسالت

  ).والرسومات البيانية
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  :هيوهناك أنواع أخرى من املعالجة 

  :معالجة النصوص

اإلخبارية واملراسالت وتعمل نظم معالجة والنرشات  ،مثل التقارير ،صياغة وثائق نصية  

  .واألشكال وعرضها بصورة جذابة ،إدخال البيانات يفالنصوص عىل مساعدتنا 

  :معالجة األشكال

صورة  إىل )ذلك إىلوما  ،والصور ،األشكال البيانية(وتعنى تحويل املعلومات املرئية   

  .ماكنالحاسوب أو تناقلها بني الناس واأل  يفميكن التعامل معها 

  :معالجة األصوات

الكالمية عرب وىف الوقت الحارض يتم إدخال املعلومات  ،ويعنى معالجة املعلومات الكالمية  

  .الهاتف

  :االستنباط والتجديد )3(

وخلق  ،تستخدم تكنولوجيا املعلومات بصوره دامئة لخلق معلومات من خالل املعالجة  

أو  ،سواء عىل شكل أرقام ،هيئة مفيدة يفاملعلومات يعنى تنظيم البيانات واملعلومات 

  أو أشكال مرئية  ،نصوص

  :الخزن واالسرتجاع )4(

يحافظ الحاسوب عىل البيانات واملعلومات من  ،من خالل خزن املعلومات  

أوساط الخزن  يفوتحفظ البيانات واملعلومات املخزونة  مستقبيل،استخدام (أجل 

 ويقوم ،تطيع الحاسب قراءتهايس التي )برصيوقرص  مغناطييس،مثال قرص (
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فمثالً  األصيلصيغة تأخذ حيزاً اقل من مصدرها  إىلالحاسوب بتحويل البيانات أو املعلومات  

نعرفها ولكن بصيغة مشفرة يستطيع  كالتياملعلومات الكالمية ال تخزن بشكل أصوات 

  .الحاسب أن يتعامل معها

 أو  ،لومات من أجل معالجة مستقبليةاالسرتجاع يعنى وضع واستنساخ البيانات أو املع

  .مستخدم أخر إىللنقلها 

  :النقــل )5(

ويقوم الحاسوب  ،أخر إىلتعرب هذه العملية عن إرسال البيانات واملعلومات من موقع   

  .موقع أخر باستخدام خطوط الهاتف إىلبنقل محادثاتنا 

  :وأشهر نوعني من أنواع نقل املعلومات هام  

 ميل  أيويسمى ( لكرتوينالربيد اإلe-mail(، وخزن ونقل النصوص والرسائل  ،ويعنى قبول

 .نظام الحاسوب يالورقية بني مستخدم

  الصويتالربيد "وتسمى أحيانا ( الصويتاإلرسال Voice mail" ( وهو نوع من معالجة الصوت

  . يقوم األفراد خالله برتك وسائل مسجلة يتم إدخالها من خالل الهاتف

  :كاآليتتكنولوجيا املعلومات عدد من املزايا ويحقق استخدام   

حيث ساعدت تكنولوجيا املعلومات عىل تحقيق تحكم كفء وفعال مام  :املوثوقية   - أ  

  العمل  يفتدعيم املنافسة الكونية  يفساعد 

حيث تسهل نظم املعلومات القامئة عىل الشبكات تبادل املعلومات  :النقـل  -ب

 ويحدث ذلك عن طريق نظم ،امت املختلفةوإجراء املعامالت بني املنظ
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عرب حدود  تقوم بتدفق املعلومات والتي ،interorganizationalاملعلومات العابرة للمنظمة  

  .املنظامت

زيادة قدرة ورسعة معالجة  إىلحيث أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات  :املعالجة   -ج

القيام بالعديد من العمليات  يفدوره  تقليل إىلاملعلومات والبيانات، وهذا أدى بدوره 

  .تخفيض تكلفتها وزيادة كفاءتها إىل وبالتايل

تطور الحاسبات اآللية بدءا من الجيل األول  إىلحيث أدى تطور املعلومات  :التخزين   -د

بات الذكية أطلق عليه الحاس الذيمروراً باألجيال املتعاقبة حتى الجيل الخامس 

فقد ساعدت تكنولوجيا املعلومات عىل أن تصبح املعلومات  ،وآليات الذكاء الصناعي

 يفأكرث مرونة وأيرس عىل نقلها من طرف ألخر وأسهل  Digitalاإللكرتونية والرقمية 

وعندما أصبحت الحاسبات  ،تخزينها وتلخيصها وتنظيمها باملقارنة باملعلومات الورقية

كم أكرب من املعلومات وكذلك  اآللية أكرث تقدما أصبحت أكرث قدرة عىل التعامل مع

  .عىل إنتاج العديد من املعلومات

حيث متتاز تكنولوجيا املعلومات بانخفاض التكلفة فبدون ميزات  :انخفاض التكلفة   - ه

من مزايا ال يعد مربراً كافيا الستخدام  إليهما سبقت اإلشارة  فإنالتكلفة املنخفضة 

 التينيات اإلنسان ووسائله التقليدية تتفوق عىل إمكا التيتكنولوجيا املعلومات 

   .الوقت السابق يفاستخدمها 

سلسلة  يفالعرض يحتويها  التيوتعنى املعالجة والتخزين للوسائط  :Digitizationالرقمية    -و

تعتمد اعتامداً  التيالتكنولوجية  ومن املستحدثات ،)10101001001(من األرقام بهذا النمط 

واملكتبات اإللكرتونية واملتاحف  ،مستحدثات الصورة الرقمية رئيسيا عىل مبدأ الرقمنة

  .اإللكرتونية
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الحياة مجاالت  يفوكان للتطور الهائل واالنتشار الرسيع للحاسوب واآلثار اإليجابية له   

بسبب املميزات  ،ميدان الرتبية والتعليم من أجل إعداد جيل املستقبل إىلإدخاله  يفدور  ،املختلفة

  :الفوائد التالية يفتتمثل  والتي ،هذا امليدان يفاسوب الكثرية للح

  .تعليمييوفر الحاسوب فرصا للتفاعل مع املتعلم مثل الحوار ال -1

  .تقديم التغذية الراجعة الفورية -2

مام يوفر الوقت للمعلم إلعطاء  ،بجمع األعامل الروتينية تعليميقيام الحاسوب ال -3

  .اهتاممات أكرب للمتعلمني

حيث يقوم بإعطاء النتائج وبدقة عالية جداً  ،)Accuracy(بالدقة العالية ميتاز الحاسوب  -4

إذ تعتمد  ،نسبة للخطأ أيوتغطى نتائج خالية من  ،تضم عرشات الخانات الكرسية

  .الحاسوب إىليقوم بإدخال البيانات  والذي نساينصحة النتائج عىل العامل اإل 

  .فيها محددات زمنية أو مكانية التيمحاكاة الطبيعة وخاصة فيام يتعلق باألمور  -5

  .إذا ما قورن بالطريقة التقليدية ،مجال التدريب يفأثبت الحاسوب جدارته  -6

 .يوفر الحاسوب األلوان والصور املتحركة مام يجعل عملية التعلم والتدريب أكرث متعة -7

 .منطقيتسلسل  يفوعرضها  ،الذاكرة يفتخزين نسبة كبرية من املعلومات  -8

 ).عن بعدالتعليم (مسافات طويلة  إىل رئييسصيل املعلومات من املركز الالقدرة عىل تو  -9

عملية التعلم  للطلبة وتوجيه الشخيصإلعطاء االهتامم  الكايفيوفر الحاسوب للمعلم الوقت  -10

  .وأداء املهامتومعالجة املشكالت الفردية بسبب قيام الحاسوب بتقديم الدروس 
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  :د أربعة وظائف للتكنولوجيا وهىوجو  إىل" كوبر وآخرون "وقد أشار   

غرفة  إىلالوقت نفسه  يفحقيقية معقدة وممتعة  )مشكالت تعليمية(جلب مسائل  -1

وأرشطة  ،الفيديو الفعالةوذلك من خالل عروض  ،الصف تكون أساساً إلثارة تفكري الطلبة

علية وهذا يوفر بيئة تفا ،اإلنرتنتوشبكة  )CDs(واألقراص املدمجة  ،الفيديو املحسوبة

 .تكنولوجية تساعد الطلبة عىل حل تلك املسائل وتحقيق فهم عميق للمحتوى

توفري مصادر تدعم التعلم وحل املشكالت العلمية واملسائل ومثال ذلك ألعاب املحاكاة  -2

 .املحوسبة وبرامج شبكة اإلنرتنت

سوبة املح وذلك من خالل استخدام الربامج ،توفري فرص تقديم التغذية الراجعة الفورية -3

 .تتطلب من املتعلم استجابة فورية وتقدم له تغذية راجعة عن أدائه التيوالتفاعلية 

  .دعم االتصاالت وبناء املجتمع -4

  :أربعة وظائف لتكنولوجيا املعلومات وهى" فوكس وكرول"وقد حدد   

إثارة  يفحيث تعمل التكنولوجيا بجميع أشكالها دوراً هاما وبارزاً  :اإلثارة والتحفيز -1

  .وعدم تشتيت انتباههم ،امم الطلبة وحفزهم للتعامل مع املوضوع املعروض عليهماهت

يتناسب تسهم التكنولوجيا بعرض معلومات املادة التعليمية مبا  :تقديم املعلومات -2

  .املكتبات أخصايئيخطط لها  التيوطريقة التدريس وأسلوب عرض املعلومات 

   ،علومات عىل إثارة املتعلمنيال تقترص تكنولوجيا امل :الوظيفة التوجيهية -3
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شكلني أساسيني فكرى  يفتوجيه املتعلمني  يفوتقديم املعلومات بل ميكن أن تسهم 

   جسديو 

عملية التعلم  يف قتصاديتحقق هذه الوظيفة التنظيمية الجانب اال  :الوظيفة التنظيمية -4

ل تكنولوجيا حيث تعم ،من خالل الحصول عىل أفضل النتائج بأقل تكلفة مادية أو زمنية

 يفوكذلك التوفري  املكتبات أخصايئاملعلومات عىل اختصار الزمن وتوفري الجهد عىل 

  .تكلفتها املادية

العملية التعليمية من خالل ثالث اتجاهات  يفويتم توظيف املستحدثات التكنولوجية   

  :هي

 : التوظيف املصغر :االتجاه األول

 .نعممه البد من تجربته عىل مستوى مصغر قبل أن  

  التوظيف املختار  :الثايناالتجاه 

التغلب عىل مشكالت  يفميكن أن يسهم  الذي تكنولوجييتم اختيار املستحدث ال  

  .أو املنهج املكتبات أخصايئيواجهها املتعلم أو  التيمحددة من املشكالت التعليمية 

   يالتوظيف املنظوم: االتجاه الثالث

مبنياً عىل مدخل النظم وعىل الفكر  تكنولوجيالبد أن يكون توظيف املستحدث ال  

  .املستخدم من نظرية النظم

وتتمثل هذه  تعليمي،املجال ال يفوتقوم تكنولوجيا املعلومات بوظائف عديدة   

   :اآليت يفالوظائف 
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عن طريق وسائط االتصال  )املتعلمني(التالميذ  إىلنقل املعرفة أو الرسالة التعليمية  -1

  .التعليمية

أو تخطيط املنظومات التعليمية وما تشتمل عليه هذه املنظومات من طرق تصميم  -2

وذلك بتحديد أهداف العملية التعليمية والطاقات البرشية واملادية الالزمة  ،ووسائل

  .لتحقيقها

هذه املنظومات تطبيقاً فعلياً وذلك بالعمل ) أو تنفيذ(تحديد اإلجراءات الالزمة لتطبيق  -3

  .البرشية واملادية الالزمة وإمدادها مبصادر املعرفة املختلفة عىل تزويدها بالطاقات

تحقيق األهداف والعمل عىل تطويرها  يفتقويم هذه املنظومة لقياس مدى فعاليتها  -4

 .ورفع كفاءتها كام وكيفاً 

مجال تدريب  يفونالحظ مام سبق أن تكنولوجيا املعلومات توفر مزايا وفوائد كثرية   

، حيث أصبحت الوسائل التكنولوجية املستحدثة واملتقدمة تساعد عىل العاملني يف املكتبات

  .أقل وقت وبأقل تكلفة يفهائل  معريفتوفري وتخزين ونقل كم 

  تكنولوجيا املعلومات ومبادئأسس 

االعتبار عند توظيف املستحدثات  يفيجب أن تؤخذ  التيتوجد بعض املنطلقات   

  :ييلوهذه املنطلقات كام  ،التكنولوجية

العملية التعليمية ليس استهالكاً  يفأن اإلنفاق عىل املستحدثات التكنولوجية وتوظيفها  -1

  .مقياس من املقاييس ألن التعليم عملية استثامر يبأ 
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اإلنفاق عىل التعليم أكرب من عوائد  يفعائد اإلنفاق عىل توظيف املستحدثات التكنولوجية  -2

  .بعض القطاعات األخرى غري التعليم

وأن يرتبط يف املستحدثات التكنولوجية أن يكون التوظيف متأنيا وتدريجيا يتطلب توظ -3

أحد مكونات مبشكالت تعليمية محددة كام يتطلب ذلك أيضا أن يكون التجريب 

  .هذه املؤسسات يفة التجديد والتطوير إسرتاتيجي

لتعلم ا التعليمية من حيث تصميمها وأماكن باملباينالبد من إعطاء املزيد من االهتامم  -4

والبيئات التعليمية بها وتجهيزها مبتطلبات استخدام منتجات التكنولوجيا من األجهزة 

 .واألدوات

 :يرتبط توظيف املستحدثات التكنولوجية مبعايري منها -5

فكلام زاد عدد املستفيدين من املستحدث قلت تكلفته وزادت  :كمية املستفيدين   -أ    

 .فائدته وعائده

باعتباره منظومة كاملة أو منظومة  إليهالبد وأن ينظر  كنولوجيتإن املستحدث ال - ب  

 .فرعية داخل منظومة أخرى كاملة

وأخرياً يرتبط التوظيف باإلدارة القوية ورغبة املسئولني عن مؤسسات التعليم بالتغري  -6

 يفومهامه  املكتبات أخصايئومدى تقبلهم للتغري العميق لدور  ،ما هو أفضل إىلوالتطوير 

  .ية التعليميةالعمل

وهناك بعض املرتكزات املطلوبة عند اختيار تكنولوجيا معينة لخدمة أهداف التنمية   

  :ييلومن هذه املرتكزات ما 

تعزيز نوعية املواد بدالً من زيادة استهالك  إىلتؤدى أو تقود  التيتفضيل التكنولوجيا  -1

  .املواد

  املقنع بدًال من  بداعياإل العمل  إىلتحتاج  التيتفضيل التكنولوجيا املنتجة  -2
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 يفتعتمد عىل اإلنسان  التيومبعنى آخر تفضيل التكنولوجيا  ،اململ الروتينيالعمل 

  .العمل بدالً من جعله غريبا عنها

تكون فيها اآلالت عامالً مساعداً وليس عامالً مسيطراً  التيتفضيل التكنولوجيا املنتجة  -3

  .عىل حياة اإلنسان

الفرد واملجموعة  ملالمئةصممت  والتي ،استقرار البرش إىلتعود  يالتتفضيل التكنولوجيا  -4

  .بدالً من املتطلبات املرتاكمة للوحدة املنتجة ،عىل حد سواء

  .بدالً من تعقيدها ،تفرز وتقوى تسيري وتسهيل العمليات التيتفضيل التكنولوجيا  -5

ال املفهوم الغريب  تطور داخلياً من املفهوم املحىل التيتفضيل التكنولوجيا املالمئة  -6

  .املستورد من الخارج

يق تشغل مبدأ تقليل الفضالت وتطب التيتفضيل التكنولوجيا اإلنتاجية واالستهالكية  -7

  .ملحقابدال من أن تكون جزءاً ثانويا  ،لها إجراءات االستخدام كعنرص أسايس

تائج حني تطبق تنتج ن ،أو فكرة محفزة ،أو دليل رئييس،ويعرف األساس بأنه دور   

   .مرغوبة

  :س استخدام تكنولوجيا املعلوماتسأ 

وفسح املجال يجب أن يكون غرض تكنولوجيا املعلومات هو حل املشاكل  :األساس األول  

أوجه  يفاملعلومات يستخدموا تكنولوجيا مل أمام اإلبداع وأن يجعل الناس مؤثرين أكرث مام لو 

     .نشاطهم
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الناس بدالً من أن  إىلدامئا أن نكيف تكنولوجيا املعلومات  أنه يتوجب علينا :الثايناألساس 

  .يتكيفوا مع تكنولوجيا املعلومات

 –تكنولوجيا متقدمة ( إىلميكن ترجمته  والذي ،high –tech – high –touch :األساس الثالث  

 كلام اعتربنا التكنولوجيا املتقدمة مثل تكنولوجيا املعلومات أكرث :وهو يعنى )شعور متقدم

  .هو جانب األفراد والذي" الشعور املتقدم "كام ازدادت أهمية اعتبار جانب  ،أهمية

كلام ازداد اعتامدنا عىل  نساينيجب أن تزداد أهمية تذكر العامل اإل  :األساس الرابع  

  .نشاطاتنا كأفراد أو منظامت يفتكنولوجيا املعلومات سواء 

تطوير  يف لتكنولوجيا املعلومات البد من أن يشرتك املستخدمني :األساس الخامس  

  .التطبيقات الخاصة بنظم املعلومات لتحسني قيمة تكنولوجيا املعلومات

البد من وجود تكامل واتساق بني أهداف تكنولوجيا املعلومات  :األساس السادس  

 اآليلحيث تتحدد التطبيقات املرتبطة بالحاسب  ،ات الخاصة بالعملسرتاتيجيواملهام واإل 

  .ة الخاصة بنظم املعلوماتسرتاتيجيتحقق األهداف عن طريق اإل  والتي

يقوم عليها استخدام وتوظيف تكنولوجيا  التيونجد أن هناك بعض املبادئ األساسية   

  :العملية التعليمية ومن أهمها يفاملعلومات 

وهى تعنى أن الفرص التعليمية متاحة للجميع بغض النظر  ،Accessibilityمبدأ اإلتاحية  -1

  .ن كافة أشكال املعوقات املكانية واملوضوعيةع

تنشأ بفعل النظام أو بفعل  التيوهى تخطى جميع الحواجز  ،Flexibilityمبدأ املرونة  -2

  .القامئني عليه
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وذلك أنه نظراً ألن املتعلمني ال  ،Choice of Delivery Systemsاختبار أنظمة التوصيل  -3

 –باملراسلة ( العلميألنظمة التوصيل  رديالفاختيارهم  فإنيتعلمون بنفس الطريقة 

التعليم  يفيعد سمة أساسية لتوظيف التكنولوجيا  )باللقاءات –بالهوائيات  –بالحاسوب 

  .والتدريب

وتعنى مدى مناسبة الربامج ودرجاتها العلمية لألغراض املتوخاة  ،Accreditationاالعتامدية  -4

االعرتاف بهذه الربامج وآلياتها وقابلية  تعنى فهيمنها مقارنة بغريها ومن زاوية أخرى 

 .مؤسسات مختلفة يفمحتواها لالحتساب 

حد ذاتها ولكنها وسيلة لجمع  يفومن املعروف أن تكنولوجيا املعلومات ليست هدفاً   

 ئمن اتباع األسس واملبادولذلك البد  ،العملية التدريبية يفاملعلومات واملعارف الرضورية 

من خالل وسائل وأدوات  يف املكتباتمجال تدريب العاملني  يفملعلومات الخاصة بتكنولوجيا ا

  .وأساليب تكنولوجيا املعلومات املتقدمة

  :خصائص ومميزات تكنولوجيا املعلومات

مراكز املعلومات  يفتوجد مزايا عديدة من استخدام تكنولوجيا املعلومات املتقدمة   

  :والتوثيق واملكتبات حيث أنها

  .حد كبري إىلر ومعدل إنجاز األعامل وبذلك تقلل من وحدة العمل تزيد من مقدا -1

  .تريح العاملني من تكرار املهام -2

  .تحسني دقة وتكامل امللفات -3

  .تستبعد املداخل املتعددة للبيانات -4

  .تستوعب الحاجات املتغرية ليكأشكال أخرى برسعة  يفإعادة صياغة البيانات  يفتسهم  -5
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تتصف بها بعض املستحدثات  التيلخصائص واملميزات بعض ا" إيناس العفنى"وتصنف   

  :التكنولوجية وهى

وتعنى إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأجهزة أخرى  ،Connectivityالتوصيل قابلية  -1

  .متنوعة بغض النظر عن الرشكة الصانعة لها

ت مناسب وق يفوتعنى إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها  ،Asynchronizationالالتزامنية  -2

الوقت نفسه  يفللفرد املستخدم وال تتطلب من كل املشاركني أن يستخدموا النظام 

 يفمستقبلها  إىلنظام الربيد اإللكرتوين ترسل الرسالة مبارشة من منتج الرسالة  يففمثال 

  .وقت دون الحاجة لتواجد املستقبل للرسالة أي

من وسيط  التصال عىل نقل املعلوماتوهى قدرة وسيلة ا ،Convertibilityقابلية التحويل  -3

    .املكتبات اإللكرتونية يفآلخر مثل نظم الرتجمة واملتاحة 

ووسائل الكتابة والرسم عىل  ،وتتنوع وسائل إدخال البيانات وإخراجها للحاسوب  

ولوحة الرسومات وهذا يعطى ملصمم  ،ولوحة املفاتيح ،والفأرة الضويئمثل القلم  ،الشاشة

 إىلهذا باإلضافة  ،مجاالً واسعاً الختيار ما يناسبه عند تصميم الربنامج عليميتالربنامج ال

  :املواصفات والخصائص الظاهرية للمستحدثات التكنولوجية وهى

  .يعنى إتاحة فرص التفاعل بني املستخدم واملادة :Interactivityالتفاعلية  -1

 أخصايئاملتعلم وليس  تعنى متركز العملية التعليمية حول: Individualityالفردية  -2

 .املكتبات

يتعامل معها  التيكافة عنارص العملية التعليمية  يفيتيح فرص التنوع : Varietyالتنوع  -3

  .املتعلم
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  .ومع بيئة استخدامه ،تزيد تحقيقها التييتكامل مع األهداف : Integrationالتكامل  -4

حاجة للتعامل  يفتعلم أنه البد أن يكون متاحا عندما يشعر امل: Accessibilityاإلتاحة  -5

  .معه

يتعامل مع املعلومات عىل مستوى  ليكيتيح الفرصة للمستخدم  :Gullibilityالكونية  -6

  .أكرب من مستوى املادة التعليمية محلياً 

جزئيا أو كليا  للواقع ومتغرياته وتعنى القدرة عىل التحويل الكمي :Engagementاملشاركة  -7

 .الذاتية مام ينتج تعزيز وتفعيل عملية تعلمه )ماملتعل(وفقا إلدارة املستخدم 

تعنى درجة الحرية املسموح بها للمتعلم للتجريب وإصدار   : Autonomyاالستقاللية  -8

ويوىص ذلك بأن  ،وإصدار القرارات…األحكام واختيار األنشطة والتعبري عن آرائه 

ل منهم يفعل ما املتعلمني يسلكون ويتبعون املسار أو الطريق نفسه بالرغم من أن ك

 .يتناسب واهتامماته الشخصية

تنوع املعلومات وترابطها دون تفعيل زائد أو نقص يفقدها : Comprehensiveالشمول  -9

 .معناها وماهيتها

والتطورات املعلوماتية وعلوم املستقبل  تكنولوجيالبد أن يتالءم املستحدث ال :املالءمة -10

والتعلم مدى  الفردين أهمها التعلم م والتيلتحقيق االتجاهات الرتبوية ودعمها 

 .واالتصال عن بعد ،والتعلم من بعد ،الحياة

وأن تتسق فيام بينها  ،خلوها من الغموض واللبس ومستوى الصعوبة: Clarityالوضوح  -11

  .دون تعارض أو تناقص وتباين
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 .كانصورتها الصحيحة والخالية من األخطاء قدر اإلم يفتقديم املعلومة : Accuracyالدقة  -12

من أجل  ،مواقف تطبيقية مختلفة يفإمكانية استخدام املعلومات : Flexibilityاملرونة  -13

 .تلبية االحتياجات التعليمية والفردية

 .مدى مالءمة املعلومات الحتياجات الفئة املستهدفة: Relevanceالصالحية  -14

لدى تتطلب هذه املستحدثات مهارات إنتاجية عىل درجة تقنية عالية  :التعـقيد -15

  .إنتاجها سواء من املتخصصني أو املؤلفني أو املربمجني يفظمة املساهمة الهيئات واألن

  مميزات استخدام االنرتنت يف املجاالت الرتبوية 

  :ومن أمثلة هذه املصادر ،مصادر املعلومات يفالوفرة الهائلة  -1

   Electronic Booksالكتب اإللكرتونية    -أ 

   Data Basesقواعد البيانات    - ب

   Encyclopedias املوسوعات   -ج

   Periodicalsالدوريات    - د 

  .Educational Sitesاملواقع التعليمية   -  ه

بشكل غري  حيث يستطيع األشخاص االتصال فيام بينهم :االتصال غري املبارش غري املتزامن -2

   :نفس الوقت باستخدام يفمبارش ودون اشرتاط حضورهم 

  اإللكرتوينالربيد e-mail حيث تكون الرسالة والرد كتابيا.  

  الصويتالربيد voice-mail حيث تكون الرسالة والرد صوتيا.  



  41  اتــات يف املكتبـتكنولوجيا املعلوم
 

 

  

  :اللحظة نفسها بواسطة يفوعن طريقه يتم التخاطب  :االتصال املبارش املتزامن - 3

 التخاطب الكتايب )Relay-chat ( حيث يكتب الشخص ما يريد قوله بواسطة لوحة

فريد عليه بالطريقة  ،اللحظة نفسها يفى ما يكتب املفاتيح والشخص املقابل ير 

 .نفسها مبارشة بعد انتهاء األول من كتابة ما يريد

  الصويتالتخاطب )Voice –Conferencing ( اللحظة نفسها  يفحيث يتم التخاطب صوتيا

 .هاتفيا عن طريق اإلنرتنت

   املؤمترات املرئية)Video-Conferencing (هواء بالصوت حيث يتم التخاطب عىل ال

  .والصورة

اآللية  ومام سبق نالحظ أنه مع تطور وسائل تكنولوجيا املعلومات عامة والحاسبات  

قدرة عىل توفري وتخزين وكذلك وسائل االتصاالت أصبحت هذه الوسائل املتطورة أكرث  ،خاصة

تكلفة ممكنة حيث أصبحت ونقل كم هائل من املعلومات وبأقل قدر من األخطاء وبأقل 

أن تكنولوجيا املعلومات لديها القدرة عىل ونجد أيضا  ،عمليات معالجة املعلومات يفتخدم تس

واملهنية لألفراد مبا تتمتع به من مرونة وتجديد وتوفري تلبية االحتياجات االجتامعية والوظيفية 

وارتباطها بحاجات سوق العمل للعاملة املؤهلة  ،البدائل التعليمية والتدريبية من جهة

وأيضا انخفاض الكلفة التعليمية وتجاوزها عن الكثري من العوائق  ،ملدربة من جهة أخرىوا

توصيل العلم واملعرفة  يفاستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة املتعددة  إىلهذا باإلضافة 

وتشمل الوسائط املكتوبة والبرصية والسمعية ولذلك تعددت خصائص ومميزات تكنولوجيا 

  .سبق توضيحه املعلومات كام
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  :تدريب العاملني يف املكتبات باستخدام تكنولوجيا املعلومات

بصفة  ونظم املعلومات اآليلمجاالت علوم الحاسب  يفظل التقدم املذهل واملتالحق  يف  

تأهيل وتنمية  إىلبزغت الحاجة امللحة "امة خاصة وىف مجال تكنولوجيا املعلومات بصفة ع

هذه املجاالت العلمية والتكنولوجية الحديثة  يفواملؤهلة للعمل املوارد البرشية املتخصصة 

السنوات الحديثة منظامت  يفوبالفعل أنشئت  ،ملواجهة تحديات املستقبل املتنامية

عامة وخاصة لالستجابة ملتطلبات التعليم والتدريب املتنوعة  ،ومؤسسات رسمية وغري رسمية

املجتمع  يفاألهمية  يتكنولوجيا املعلومات املتنامواملتعددة للقوى العاملة املرتبطة بقطاع 

  ".نظام نشط يتسم بالديناميكية أي يفيعمل كآلية رجع  والذي

 تدريب العاملني يف املكتبات يفومن هذا املنطلق صار توظيف تكنولوجيا املعلومات   

لك وذ ،رضورة ملحة تشغل اهتاممات الدوائر األكادميية والهيئات واملؤسسات املتخصصة

ملواجهة التغريات والتطورات املتالحقة واملتجددة لتحقيق عملية التوازن املطلوب واالنطالق 

  .رحاب املستقبل إىل

  :تدريب العاملني يف املكتبات يفتوظيف تكنولوجيا املعلومات  ةفلسف :أوال

 يفتتناهى  التي ،األفق مالمح ثورة تكنولوجية تطلقها الحاسبات اإللكرتونية يفتلوح   

وىف أساس هذه الثورة حقيقة  ،قد ال يتبينها سوى القليل ،الصغر يوماً بعد يوم هذه الثورة

 إىل الكهربايئالحاسبات اإللكرتونية انتقلوا ببعضها من حجم املصباح  صانعيأن  هيبسيطة 

  .حجم رأس الدبوس

تصميم وبناء نظم املعلومات  يفدوراً مهامً  لكرتوينويلعب الحاسب اإل  

 ،والصالحية ،والثقة ،والدقة ،فهو يحقق لنظام املعلومات مزايا الرسعة ،ةالحديث

 كام يقوم الحاسب بإجراء العمليات ،األداء يفويرتتب عليها جميعاً الكفاءة العالية 
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القدرة الفائقة عىل تخزين كم  إىلباإلضافة  ،يصعب تنفيذها يدوياً  والتيالحسابية املعقدة  

  .أوقات ضئيلة للغاية يفريقة منظمة بحيث يسهل اسرتجاعها هائل من املعلومات بط

 إىلوتحتاج  ،وباهظة التكاليف ،وملا كانت التنمية التكنولوجية عملية تراكمية بطيئة  

خاصة لتيسري سياسية التفاعل مع العديد من املؤسسات والقطاعات املدعمة بوسائل وأدوات 

دور  تكنولوجيوال العلمين الدولة واملجتمع حوزة واستيعاب التكنولوجيا فيكون إذن لكل م

والعمل  ،يحقق الهدف املطلوب الذيخلق املناخ  يفيتعني عىل كل منهام أن يقوم به  أسايس

وهنا يجب التأكيد  ،عىل بناء األطر املؤسسية والترشيعية وتوفري الحوافز الالزمة وغري ذلك

ألن قلب  ،ة عىل إجراء البحوث والتطويرالقدر  هيبالرضورة عىل أن القدرة التكنولوجية ليست 

  . األهداف واختيار التكنولوجيا والقابلية للقيام بالتخطيطتحديد  يفهذه القدرة 

 الذي تقليديتحديث أساليب التعليم ال يفوأسهمت وسائل تكنولوجيا املعلومات   

  :يقوم عىل املحاور اآلتية

  املكتبات أخصايئ(املرسل وهو(.  

  طالبال(املستقبل وهو.( 

 ال يلبى احتياجات الطالب املعرفية والوجدانية الذي املنهج املدريس.  

يتضمنها املنهج  التياملكتبات هو إلقاء املعلومات  أخصايئومل يعد دور   

 أخصايئوإمنا أصبح دور  ،يستقبل املعلومات فقط الذيعىل الطالب  املدريس

 التيت والحقائق والبيانات هو اإلرشاد والتوجيه وتفسري بعض املعلوما املكتبات

يصعب عىل الطالب فهمها أو استيعابها ولقد تحقق ذلك من خالل ظهور النظام 

 واستدعى وجود هذا النظام إنشاء ،وهو التعليم عن بعد ،الجديد تعليميال
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ملعارصة مدارس وجامعات لتطبيق هذا النوع من التعليم بهدف حل املشكالت الرتبوية ا 

عىل تغري  ومساعدة العاملني يف املكتبات ،توى الرسمي أو الغري رسميوسواء عىل املس

 .عريفتكامل وتطوير منوهم امل إىلوزيادة تحصيلهم للمعارف واملهارات مبا يؤدى  ،سلوكهم

ما من خالل  تعليمينظام  أي يففلسفة الرتبية  يفوميكن التعرف عىل مكانة الرتبية املهنية 

 .ينطلق منها التيضوء الفلسفة الرتبوية  يفهذا النظام وذلك  يفاملفهوم املعتمد للرتبية 

إعداد الفرد للحياة ويبنى هذا  هيتنطلق من افرتاض أن الرتبية  التيواألنظمة الرتبوية 

االفرتاض عىل أساس أن رمز السعادة البرشية هو الشعور بالقيمة الذاتية من خالل القيام 

مهارات العمل االتجاهات  إىللعملية يتطلب باإلضافة الحياة ا يفوأن النجاح  ،بعمل منتج

  .تحفز الفرد عىل أن يكون عمله نافعاً لنفسه وملجتمعه التيوالقيم 

تدريب معلم  يفوينطلق توظيف تكنولوجيا املعلومات بأساليبها ووسائلها املتعددة   

 يفسواء  الحايلاملرحلة الثانوية العامة من عدد من املسلامت الفلسفية مفادها أن الوقت 

إذ أن املعارف أصبحت  ،والعرشين هو عرص تفجر املعرفة القرن الحادي يفأو  القرن املايض

أساليب  فإنوبوجود هذا الحجم الضخم من املعرفة  ،تتضاعف كل ثالث سنوات تقريباً 

سادت لعقود  التيالتدريب التقليدية كاملحارضة والرشح والتوضيح وغريها من املامرسات 

أساليب قد آن األوان للبحث عن أساليب وطرائق جديدة مختلفة عنها متكن  هية طويل

ى عهد وتنص هذه الفلسفة عىل أنه انته عريف،ن مسايرة االنفجار املكتبات مامل أخصايئ

العملية التعليمية ألن هذا االعتامد املطلق فيه تقليل  يفللمعلم  االعتامد عىل الدور املحوري

   .العملية التعليمية يفهمية دوره من شأن املتعلم وأ 

وقد أثرت كثري من املفاهيم واملعطيات الدولية عىل مسرية وفلسفة توظيف   

 ملكتبات، فقضايا االنفتاح الثقايفا أخصايئتدريب  يفوسائل تكنولوجيا املعلومات 
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هوائيات واالنفجارات السياسية والعوملة واالقتصاد والسوق املفتوحة والقرية العاملية وال

والبث املبارش وثقافة السالم ونحوها أحدثت نزعة قوية نحو فلسفة لتوظيف تكنولوجيا 

وترسخ مفهوم االستثامر  ،ودميقراطيةتكون أكرث انفتاحاً  املكتبات أخصايئتدريب  يفاملعلومات 

ولعبت بعض األفكار والرؤى الرتبوية  ،العمل التعلم وربطه بحقوق اإلنسان وباحتياجات يف

 ،والتعليم املربمج ،مفهوم تفريد التعليم ،بلورة هذه الفلسفة ومن هذه املفاهيم يفدوراً 

أهمها مبدأ  ئوتؤكد هذه الفلسفة عىل عدد من املباد ،والتعليم التعاقدى ،الذايتوالتعليم 

 ،التوصيلواختيار أنظمة ) املكتبات أخصايئ(وتحكم املتعلم  ،واملرونة )Accessibility( ةاإلتاحي

  .التعليم والتدريب يفللتأكد من ضامن الجودة  )Accreditation(د واالعتام

عامة  ئمجال بناء النصوص الفائقة عىل وجود فلسفة ومباد يفويتفق املتخصصون   

اسم القواعد  ئيطلق عىل تلك املباد Shnedermanفنجد شنيدرمان  ،لنظم النص الفائق

  : وهى ،الذهبية للنصوص الفائقة

 .عديد من األجزاء يفم ضخم من املعلومات املنظمة هناك جس -1

 .ترتابط األجزاء مع بعضها البعض -2

  .وقت أي يفمعلومة صغرية  إىليحتاج املستفيد  -3

  :العامة لنظم النص الفائق وهى املبادئبأنها  Marmionويعرب عنها مارميون    

  .لجسم ضخم من املعلومات يتقديم اسرتجاع غري تتابع -1

 .للربط بني أجزاء املعلومات )Linksروابط / يطلق عليها وصالت(استخدام إحاالت  -2

 .البناء باستخدام الحاسب -3

  .رسعة تقديم املفردات أو أجزاء املعلومات املتصلة ببعضها البعض للمستخدم - 4
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وسيلة يقصد منها دعم عملية التعلم وتعزيزها ولعرضها  هيإن الرسالة التعليمية   

وتتضمن الكلامت الحديث  ،سيني هام الكلامت والصوريستخدم املصممون بشكلني رئي

والرسوم ) مثل الرسوم والصور الفوتوغرافية(وتتضمن الصور األشكال الثابتة  ،والنص املطبوع

 إىلوعندما أدى استحداث تقنية الحاسوب  ،)مثل الصور املتحركة وأفالم الفيديو(الحركية 

ضوء السلطة املتزايدة لرسوم  يفن املفيد تفجر اإلمكانيات البرصية لعرض املادة أصبح م

الحاسب أن نتساءل فيام إذا كان قد حان الوقت لتطوير الرسائل التعليمية والخروج بها من 

  .للبحث اللفظياإلطار 

الفوتوغرافية وللوسائل التكنولوجية خاصية تقديم الخربات املتكاملة تارة بالصور   

 ،التعليمية واملعروضاتوتارة أخرى بالنامذج والعينات واملصورات والخرائط والرسوم البيانية 

ومن املعروف أن اإلنسان يدرك الوسط املحيط به أو مكونات البيئة إما عن طريق أدوات 

اإلدراك عن طريق الحواس أو الشعور  فإنوىف الحقيقة  ،ووسائل اإلدراك أو الوسائل الحسية

قديره للموقف أو فعالية أحدهام دون تقييمه وت يفال ميكن فصل استخدامات كل منهام 

  .األخر

ميكن أن  اللفظييسوده التعليم  الذي التقليديمناخ التدريب  فإنوبناًء عىل ذلك   

يلزم  التياألدوات العديد من  املكتبات أخصايئيصبح أكرث فعالية وبقاء عندما يستخدم 

الوسائل السمعية  إىل Dale "ادجارديل"ومن هنا أشار  ،إلدراكها استخدام أكرث من حاسة

 والبرصية عىل أنها مواد ميكن بواسطتها زيادة فعالية التدريب وتزويد العاملني يف املكتبات

وهذا يؤكد أنها أدوات للتعلم أو وسائل لتحقيق األهداف  ،بخربات تعليمية باقية األثر

سفة استخدام فل يفالواضح  ذاتها وهذا يعد الجانب الظاهريحد  يفوليست غايات أو خربات 

  .الوسائل التكنولوجية
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والتعليم الغري مبارش عبارة عن منهج أو أسلوب تعليم وتعلم حيث تقوم فلسفته عىل   

  :هيعدة محاور 

  التعلم عن طريق البحث عن املعرفةInquiry Learning.  

  التعلم عن طريق االكتشـافDiscovery Learning.  

  التعلم عن طريق حل املشكالتProblem Solving.  

نستطيع أن  ،بعض املؤسسات الرتبوية يفوتطبيقها " التدريب عن بعد"أما عن فلسفة   

بعض الدول  يفأول من نادت بتطبيقها  هينقرر أن الجامعة العربية مبساندة من اليونسكو 

وهذا يستلزم مواكبة  ،وخاصة أن العامل يعيش حالياً مرحلة التطور والتغري الرسيع ،العربية

    .غريهذا الت

من حيث قدراتهم عىل استخدام تقنيات  ،واملعلمون يختلفون فيام بينهم اختالفاً كبرياً   

ومن ثم فهو يرى  ،التعليم فمنهم من يستخدم هذه الوسائل والتقنيات بقناعة تامة بأهميتها

رضورة الحصول عليها وتهيئتها وتجهيزها لالستخدام رغم ما قد يالقيه من صعاب ذلك أنه 

حصته واقعية ونشاطاً  إىلفهو مقتنع بأنها تضيف  ،هذه التقنيات والوسائل إىلأصالً مييل 

  .وتجعل طالبها منجذبني نحو مادته وطريقة تدريسه ،حسياً 

 ،وتعترب برامج التدريب القصرية األجل من فرص التعلم املتاحة للمعلمني  

فة مستوياتها يتعرفوا عىل تطبيقات الحاسبات ويشغلوها للمهنيني عىل كا ليك

والكثري من برامج  ،الحاسبات ونظم املعلومات يفوتوجهاتهم لإلملام بكل حديث 

التدريب تتجه للرتكيز عىل موضوعات أو تخصصات مثل االستخدامات املتعددة 

 ،النظريات املنطقية والهندسية لعمل الحاسبات ،لغات الربمجة ،والحاسبات الكبرية

 ترضية  إىليضاً خيارات تدريبية متنوعة تهدف وتتضمن أ  ،والذكاء االصطناعي
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وقد يركز التدريب عىل بيئة مهنية معينة مثل  ،وتلبية حاجات واهتاممات خاصة معينة

تخطيط ومراجعة  يفأو  ،املكتبات ومراكز توثيق يفأو  ،قطاع التعليم يفتطبيقات الحاسبات 

  .املرشوعات أو التصميامت الهندسية

 :ذلك بقوله "ديرك رونرتى"فيوضح  ،التعليم املفتوح والتعليم عن بعدأما عن الصلة بني   

 ،إنه إذا كانت فلسفة التعليم املفتوح تتعلق بتحسني فرص االلتحاق والرتكيز عىل املتعلم

وعىل الرغم من ) الذايتمواد التعلم (فعندئذ تتضمن الطريقة بعض عنارص التعليم عن بعد 

تضمن تعليامً من بعد فليست كل نظم التعليم من بعد أن التعليم املفتوح عادة ما ي

 فإنومن الناحية النظرية  ،)إذاً من املمكن استخدام الطريقة بدون فلسفة(مفتوحة 

برامج  فإن العميلالواقع  يفأما  ،أن يكون مفتوحاً باملرة إىلالتدريب من بعد ال يحتاج 

علق بحرية االختيار للمكان والوقت التعليم والتدريب من بعد تتضمن درجة من االنفتاح تت

ولكنها قد تكون مفتوحة بحدود مختلفة تعتمد عىل بعد العاملني يف  ،ورسعة التعليم

  .واملتعلمني والزمالء والتجهيزات وغري ذلك من أمور قد تساعدهم عىل التعلم املكتبات

تكنولوجية ال يتوقف عند حد استخدام وسائل وأدوات  تكنولوجيوال العلميإن التقدم   

للمعلومات فحسب وإمنا تعدى ذلك فأصبح يرتبط بجميع عنارص العملية التعليمية من 

وأساليب تقويم وإجراءات تنفيذية للعملية  تعليميمعلم ومتعلم وأهداف ومحتوى 

مبثابة  فهي ،العملية الرتبوية يفومن هذا املنطلق كان الدور البارز للتكنولوجيا  ،التعليمية

نحن مسئولون عنها أمام املوىل  التيتخاطب املتعلم عرب الحواس الخمس  التيحلقة الوصل 

ْمَع َوالَْبَرصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَاَن َعْنُه ﴿ ثم أمام أنفسنا ،عز وجل َوَال تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

    ).36 :اإلرساء( ﴾ ) 36(َمْسُئوًال 

  سبحانه وتعاىل وهب اإلنسان الحواس الـلـهه اآلية الكرمية يجد أن إن املتأمل لهذ  



  49  اتــات يف املكتبـتكنولوجيا املعلوم
 

 

وتنشيطها وواجب رجال الرتبية مخاطبة هذه الحواس  ،يدرك ويعرف األشياء من خاللها ليك 

وخدمة  ،العلم وعمل األشياء وابتكار واخرتاع كل جديد يفوتنميتها وجعلها تستخدم 

  .املجتمع يفوإرساء الرخاء  ،البرشية

قدراتهم  يفوتنبثق فلسفة التدريب عن بعد من أن األفراد بطبيعتهم مختلفون   

 ،عملية التعليم يفومن ثم فال ميكن أن يكونوا متساويني  ،وميولهم واستعداداتهم واتجاهاتهم

ولكن  ،بنفس الرسعة وبنفس الطريقةء مبعنى أن جميع األفراد يجب أال يتعلموا نفس اليش

يشعر بأنها ميكن أن  التييناسبه وبالوسيلة  الذيالوقت  يفتعلم الفرد يكون من األجدى أن ي

ك آثار تعلمه وهو ما يطلق عليه وأن يدر  ،وأن يعتمد عىل تقويم نفسه بنفسه ،ترثى تعلمه

يقدم منطاً  الذييعد التدريب عن بعد أحد التجديدات الرتبوية  وبالتايل ،"الذايتالتعلم "

وأنواع  ،نظامه ومصادره وأساليبه وطرائق تقييمه وأسلوب إدارتهطبيعة  يفتدريبياً جديداً 

تكلفة التدريب املبارشة هنا ال  فإنومن ثم  ،كام يعترب وسيلة لخفض تكلفة التدريب ،برامجه

  .تقليدينظم التعليم ال يفتبلغه  الذياملستوى  إىلتصل عموماً 

برامج مستمرة ومتنوعة تلبى  تآكلها يحتم توفري يفإن تضخم املعرفة والتسارع املذهل   

 أيتتمكن بصورة مرنة من الحصول عىل  االجتامعية واملهنية املختلفة يك احتياجات الرشائح

ولعل  ،زمن تشاء بعيداً عن القيود والضوابط الكالسيكية أينوع من التدريب ترغبه وىف 

كتبات لني يف املفرص التدريب أثناء الخدمة بالنسبة للرتبويني والعام يفالقصور الواضح 

اإلداريني وغريهم من الرشائح املهنية األخرى دليل مهم للغاية عند طرح مسألة الرتبية و 

تستلزم  والتيأو اإلداريني  فالطريقة الكالسيكية لتدريب العاملني يف املكتبات ،املستمرة

  جعل كل الرتبويني رغم  ،مكان بعيد وما يستلزم ذلك من جهد ومال ووقت يفحضورهم 
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ومعظمهم  ،مختلف تخصصاتهم ال يحصلون عىل تدريب يذكر يفكل ما يحدث من تغريات 

وهذا  ،ميارسون املهنة وفق معلومات وطرق تعلمها منذ عصور سلفت إبان الدراسة الجامعية

  .املكتبات أخصايئيعيشه  الذييعكس الواقع الصعب 

وهى تعرب عن  ،ادفة ومفيدةوتتطلب التكنولوجيا تطبيق املعارف لصنع وإنتاج أشياء ه  

 ،كام أن التكنولوجيا معنية بحل القضايا وسد الحاجات ،قدراتنا الستخدام مواردنا لفائدة البرشية

وتشكل  ،وهى الوسيلة ،واملوارد ،الغايةوهى  ،صنع األداة هي التيوىف التكنولوجيا تكون املهمة 

جات ملهارات أخرى لتصميم الحلول ولكن هناك حا ،املعارف واملهارات العلمية بعض املوارد

التكنولوجيا ميكن اعتبارها مزيجاً من اإلبداع والرباعة  فإنوهكذا  ،والرباعة فيها أو تقييمها

من إرضائها أو مشكلة علمية  وهناك حاجة برشية البد ،توجد حيثام تكون التيوالهندسة الخالقة 

  .حلها ينبغي

 أخصايئوىف تدريب  ،التعليم عامة يفت وتقوم فلسفة توظيف تكنولوجيا املعلوما  

  :خاصة عىل األسس التالية املكتبات

  .أن تكون املعرفة متاحة للجميع وواصلة لرشائح املجتمع املختلفة أي :اجتامعية املعرفة -1

إتاحة الفرص التعليمية ألكرب عدد من الناس الذين يحتاجون  أي :دميقراطية التعليم -2

 .إليها

الفقرية والقرى والنجوع الذين يصعب  لضواحيلعشوائيات واإتاحة املعرفة لسكان ا -3

 .مراكز التعليم إىلوصولهم 

 يفأماكنهم لتطوير جودة التعليم  يفتربوياً أثناء الخدمة  تأهيل العاملني يف املكتبات -4

  .البالد
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 .تحسني نوعية املؤهالت واملهارات الوظيفية للقوى العاملة -5

االجتامعية  املدارس الثانوية واالستجابة للضغوط جيي لخريتوسيع فرص التعليم الجامع -6

 .عىل هذا النوع من التعليم

واملحتوى  ،ومكان التعلم ،توفري أكرب قدر للدارسني واملتدربني الختيار زمان التعلم -7

 .املكتبات أخصايئوأسلوب التعلم و  تعليمي،ال

 .ملتعلمنيأكرب عدد من ا إىلالوصول  يفاستغالل وسائل الثورة التكنولوجية  -8

 .والتعلم املستمر والتعلم مدى الحياة الذايتتفريد التعليم والتدريب حيث التعلم  -9

  .أماكن إقامتهم والتغلب عىل البعد يفتيسري وصول املعرفة للمتدربني  -10

هذا  ،يتكون إطاره الفلسف التيعىل مجموعة من املوجهات  تعليمينظام  أيويقوم   

ويستمد التعليم  ،اءات هذا النظام وسلوكيات التعامل فيهاإلطار هو املسئول عن تحديد إجر 

ميكن إيجازها  والتيللمجتمع املقام فيه  املفتوح والتعليم عن بعد فلسفته من اإلطار الثقايف

  :ييلفيام 

والتي تحرص عىل تنمية الشخصية اإلنسانية للمجتمع، والتي : الفلسفة االجتامعية    1-

وإتاحة الفرص قدرة املواطنني التعليمية والعملية، تصلح لكل زمان، وذلك بزيادة 

وتنمية وتحديث معلومات  ألصحاب التخصصات املختلفة الستيعاب تخصصات جديدة،

  .ومهارات العاملني يف مختلف املجاالت

واالستفادة  والتي تحرص عىل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة: الفلسفة االقتصادية    2-

ي يف وسائل االتصال يف تحقيق خطط التنمية للمجتمع، ولتحقيق من التقدم العلم

  .زيادة يف اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة
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وهى التي تحرص عىل تحقيق مبدأ التكافؤ يف الفرص التعليمية مبا : الفلسفة السياسية    3-

له العايل، وملن مل تتح يحقق دميوقراطية التعليم ملن لديه القدرة عىل مواصلة التعليم 

وكذلك حرية الطالب يف اختيار  ظروف حياته االجتامعية أو الصحية من مواصلة تعليمه،

  .مقررات الدراسة والتخصص الذي مييل عليه ويرتبط بحاجاته وعمله

 Self الذايتتنطلق من فلسفة التعلم  االفرتايضوالتوجهات الفكرية الحاكمة للتعليم   

Learning دارس كيف يعلم نفسه بنفسه من خالل الحاسب تقوم عىل أساس تعليم ال التي

قد تتجسد فيه فكرة التعليم املستمر  االفرتايضفالتعليم  ،وشبكة اإلنرتنت وغريها الشخيص

ظل ما  يفميثل رضورة ملحة ال ميكن االستغناء عنها  الذي ،Longlife Instructionمدى الحياة 

الوقت  يففرد أن يلتحق به  ألي حيث يتيح ،يفرضه العرص من متطلبات ومتغريات جديدة

وإعادة ضبط تقنياته ووسائله من أجل  ،لتطوير معارفه باستمرار ،يراه مناسبا لظروفه الذي

تكوين فرد قابل لتحمل املسئولية  إىلونتائج معرفية أحسن تؤدى  ،أفضل تربويمردود 

دة التعلم بناء نفسه وسط متغريات متسارعة تحتم زيادة التأهيل وإعا يفواملساهمة 

التعلم تتحكم فيها نظريات تتناغم ومبدأ  ،والتطور املستمر بإيجاد بيئات تعليمية متجددة

بقدر ما يعنى  يعنى مزيداً من املؤسسات واملناهج والشهادات ال الذياللحد  إىلمن املهد 

 Learningيحتاجه وفقا ملبدأ التعلم حسب الطلب  الذيالوقت  يفشخصاً يستطيع أن يتعلم 

Ondemand.  

يعكس فلسفة تربوية يسعى من خاللها  االفرتايضومعنى هذا أن التعليم   

تواكبا مع  ،ذلك إىلمتى دعته الحاجة  تعليمياستمرار تطوره ال إىلاملتعلم 

وتلبية الحتياجات املجتمع وحل مشكالته الناجمة عن هذه  ،مستجدات العرص

  العايلمؤسسات التعليم  إىلقد تتطلب أن يعود املتعلمون  والتي ،املستجدات
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يبقوا عىل  يك ،وتعلم مهارات يحتاجون إليها خالل حياتهم املهنية ،الكتساب معارف جديدة

تفاعل مع املبتكرات وفق رؤية جديدة لسياسات التعليم والتدريب باعتبارها عنرصاً للتنمية 

للتعلم مدى الحياة  ورويباأل نظر إليها مرشوع االتحاد  التيتلك  ،القامئة عىل أساس املعرفة

EULL،  وبرنامج سقراط وليناردوSocrates & Leonardo Project  لدى دول االتحاد  الوعيلزيادة

تعني الرتبية عىل  التي ،بأهمية التعلم مدى الحياة عىل أنها شجرة قد أورقت معارف املعرفة

وعلم  ،وعلم اجتامع املعرفةوهندسة املعرفة  ،نظرية املعرفة ،القيام بها مثل فلسفة املعرفة

التعليم من املتعلم أال يقف  يفوتتطلب فلسفة االستمرارية  ،نفس املعرفة، وفنون املعرفة

 بل البد له من تدريب مستمر وتدريب تحوييل ،التعليم يفتعليمه عند مرحلة عمرية واحدة 

يح فلسفة وتدريب عىل التعليم طوال عمر اإلنسان من خالل برامج تعليمية عرصية تت

  .التعليم املفتوح

وتنطلق فلسفة التدريب باستخدام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد من واقع املؤسسات 

وميكن القول أن هذه فلسفة تستند  ،ومنها مؤسساتنا العربية ،العامل يفالتعليمية التقليدية 

  :املسلامت اآلتية إىل

ام اإلنسان حياً يبقى دامئاً بحاجة إىل ميكن لإلنسان أن يتعلم مدى الحياة، فام د    1-

استكامل عملية التعليم، األمر الذي يتطلب وجود أشكال عديدة من وسائل التعليم 

والتدريب مبا يتناسب ومرحلته العمرية أو مهنته وموقع عمله أو مسكنه، ويكفى أن 

 الـلـه محمد صىلنشري إىل أن أول سورة من القرآن الكريم نزلت عىل رسولنا الكريم 

وهى إشارة ) 1 :العلق(    ﴾)1(اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق ﴿: أمرته بالقراءة عليه وسلم

للبحث عن طلب العلم الذي ال يتحدد بفرتة زمنية أو مكانية، بل ويعترب العلم فريضة 

  ".طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة" بقوله عليه الصالة والسالم 
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من حاجة اإلنسان إىل التعلم التي  برنامج التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يأيتإن     2-

أكدته الرشائع الساموية وحقوق اإلنسان يف العامل، وبالتايل فإنها تستهدف تحقيق هذه 

  .الحاجة يف تحقيق الذات يف مجال استيعاب منجزات العلم واملعرفة

يدية يف الوطن العريب يجب أن تتكيف وفق إن برامج التعليم يف املؤسسات التقل    3-

متطلبات املتعلم مام يستلزم إعادة النظر يف هياكل األنظمة الحالية، وإعادة تنظيمها مبا 

ينسجم وأهداف التنمية الشاملة، وما تفرزه ثورة املعلومات يف مجال االتصاالت من 

ومهنهم، وعدم خالل أمناط تعليمية تقدم لجميع الطلبة بغض النظر عن أعامرهم 

  .اقتصارها عىل قالب واحد يتمثل بالصف وأخصايئ املكتبات والكتاب

عىل  هذا اإلطار هو أن التعليم املفتوح والتعليم عن بعد ينطويان يفوما ميكن بيانه   

  :فلسفة تؤكد عىل

  .حق الفرد يف الوصول إىل املعرفة حتى ولو كانت بعيدة  -أ   

  .يمية حتى وإن تجاوزها الزمنحق األفراد يف الفرص التعل   -ب

  .التحول من التعليم إىل التعلم أو من نشاط أخصايئ املكتبات إىل نشاط املتعلم  -ج

بوسائط  تدفق املعلومات إىل املتعلم باملشاهدة وعن بعد وبالتعامل مع الربنامج املنقول  -د

  .متعددة

الذاتية  ماته وقدراته ورسعتهيتكيف املتعلم مع الربنامج التعليمي وفقاً لحاجاته واهتام  - ه

  .وتعلمه الذايت
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  :إىلهذا باإلضافة   

   بناء شخصية إيجابية فعالة، قادرة عىل العطاء وحل املشكالت والتنمية الذاتية وبالتايل

  .التنمية املجتمعية

   اإلسهام يف دعم التوجه نحو الرتبية املستمرة مدى الحياة بشكل يتمىش مع التقدم

  .ة املعلومات والثورة التكنولوجيةاملعريف وثور 

   تقديم برامج للتنمية املهنية، وما يندرج تحتها من برامج تدريب يف مجاالت متنوعة

  .يحتاجها املجتمع

السياق الحارض من زاويتني  يفالفلسفة بوصفها تحليالً للفكر  إىلوهذا وميكن النظر   

يعنى بفحص واختبار املقوالت أو  الذي "تحليل اللغة " أنها تعنى بجانب  :رئيسيتني أولهام

وهذا التحليل  ،ومدلوالت ما تشتمل عليه من معاين إىلالعبارات أو القضايا املعرفية للتوصل 

 يففهم طرق التفكري والعالقات والحقائق القامئة  إىليعد مبثابة مدخل للتوصل  ياللغو 

 األلفاظ والكلامت املعربة عن ينصب عىل الذي" بتحليل املفاهيم"وثانيهام يتعلق  ،املجتمع

ومفهوم الطبيعة  ،ومفهوم املعرفة ،األفكار والقضايا الكلية كمفهوم العقل ومفهوم الذكاء

ومن  الرتبويوغري ذلك من مفاهيم تشكل مادة التفكري  ،ومفهوم الثواب والعقاب ،اإلنسانية

  .رتبويالتقوم بني أطراف العمل  التيثم تشكل العالقات وأمناط التفاعل 

هذه الفلسفة وتأمل اتجاهاتها املختلفة يتضح أنه مهام  يفوبقراءة ما جاء   

فإنها تأىت انعكاساً  )عن بعد –مفتوحا  –مستمرا  –ذاتيا (كان توجهها الحاكم لها 

الثورة (أحدثتها ثورات ثالث  التياملفاهيم التعليمية  يفللتغريات الواسعة 

ظهور فلسفات تعليمية  إىلأدت بدورها  )لعوملةا ،الثورة التكنولوجية ،املعرفية

  التحرر من القيود والشكليات القدمية واالستفادة مام أحدثته إىلجديدة تهدف 
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 رئييسواملحرك ال ،هذه الثورات وترتكز عىل فلسفة تعليمية غري محدودة الزمان واملكان

  .لفلسفة الحاكمة لهويتم من خالله التأكيد عىل أبعاد ا ،وراءها هو شبكة اإلنرتنت

مل يعد هدف الرتبية هو نقل املادة  ،فمع تضخم املعرفة وتنوع الخربات ورسعة امتالكها  

وبعبارة أخرى أن هدف  ،بل إكساب املتعلم القدرة عىل التعلم ذاتياً مدى الحياة ،التعليمية

العلمية  هو زيادة قدرة الفرد عىل التكيف مع ما يستجد من املتغريات الرتبية األسايس

 التيحيث أن هذه التحديات  ،مع املتغريات االجتامعية الناجمة عنها وبالتايل ،والتكنولوجية

قادر عىل تكييف بيئته  ،بصريته نافذة ،إنسان مبدع ومبتكر إىلتواجه اإلنسان كل يوم تحتاج 

تحقق وال ي ،الطبيعية واالجتامعية وفق القيم واألهداف املرغوبة وليس التكيف معها فقط

تربية تكون نقطة االنطالق  ،ذلك بدون تربية تواكب متطلبات العرص وتواجه تحدياته

ومساعدة األفراد والجامعات عىل تحقيق األهداف التنموية  ،األساسية لتحسني نوعية الحياة

تتوافر لجميع األفراد برصف النظر عن  ،يوغري النظام يتربيته بشقيها النظام ،املطلوبة

 ،وقت يحتاج إليها فيه أيوىف  ،تربية لكل من يحتاجها ويريدها قتصادي،دها اال كلفتها وعائ

لتحقيق النجاح  إليهتتالءم مع كل ما يحتاج  التيوبالطرق  ،مكان يعيش فيه أيوىف 

  .هذا حتى نهاية حياته يفتؤهله لالستفادة مام تعلمه واالستمرار  التيوالسيطرة عىل املعرفة 

باستخدام  ات الفكرية الحاكمة لتدريب العاملني يف املكتباتوبذلك نجد أن التوجه  

أساسها تعليم الدارس كيف يعلم نفسه  التيتكنولوجيا املعلومات تنطلق من الفلسفة 

بنفسه مدى الحياة من خالل وسائل وأساليب تكنولوجيا املعلومات وبذلك يجب أن تصمم 

وحاجتهم مبا يحقق أهداف التنمية فق متطلباتهم كتبات و برامج تدريب العاملني يف امل

  .الشاملة وثورة املعلومات
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  اتاملفاهيم املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات يف املكتب

استمرت تكنولوجيا املعلومات يف تقديم الفرص الثمينة للمكتبات؛ لخدمة روادها   

ده الذي يقصوإىل وقت ليس ببعيد كانت املكتبة املكان . حسب احتياجاتهم ومتطلباتهم

قد أتاح املجال للمكتبات  إال أن التطوير التكنولوجي. الناس للقراءة واستعارة الكتب والتعليم

لتصبح موزعاً إلكرتونياً للمعرفة ملن يطلبها وهو يف البيت أو يف املكتب أو يف أي مكان آخر 

جلب ورمبا يكون اإلنرتنت أكرث من أي تكنولوجيا معلومات أخرى، قد . يتواجد فيه القارئ

تغيرياً يف الطريقة التي يستعمل بها الناس املكتبات، ومكنت تكنولوجيا املعلومات املكتبات 

النصوص والصور والتسجيالت السمعية والبرصية، املخزنة  إىلحتى اآلن من توفري الوصول 

محلياً أو يف أماكن بعيدة، كام مكنت من تحويل املجموعات الورقية املطبوعة أو غري 

  .أشكال إلكرتونية ميكن تراسلها مع مستفيدين بعيدين إىل املطبوعة

ويف عامل أصبح التوجه فيه أكرث نحو املرئيات، غدا من الرضوري أن تطور املكتبات   

املعلومات لتقنيات الحاسوب كام أن بروز تكنولوجيا . أساليب عملها الستيعاب هذه التغريات

مع الصوت، مكن املكتبات من توفري  ية املتحركةمع االتصال والتصوير الرقمي واألفالم املرئ

املعلومات وإيصالها للمستفيد النهايئ، يف املكان الذي توليفة قوية ومتعاظمة من أساليب بث 

  .يقرره وبالشكل الذي يناسبه

املؤسسات التابعة عليها قيادة  فإنوليك تتمكن املكتبات من االستمرار كمهنة وكمؤسسات،   

فعىل سبيل املثال أصبحت وية البنية التحتية الالزمة لتكنولوجيا املعلومات، لها نحو بناء وتق

 وعرب اإلنرتنت، واملواد املخزنة التفاعل، والنصوص املقروءة آليا األقراص املرتاصة والوسائط متعددة

  ال يتجزأ من املجموعات املكتبية، وأصبحت هذه املجموعات ضوئياً، أصبحت بشكل متزايد جزءا
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وافرة عرب برمجيات محملة عىل شبكات املحلية ومرتبطة أيضاً مع اإلنرتنت، فالشبكة مت

املحلية مبا توفره من قدرة للبحث يف مجموعة كاملة من األقراص املرتاصة املحملة عىل خادم 

خاص بها ومرتبطة مع اإلنرتنت، وفرت طريقة متكاملة للحصول عىل املعلومات من مصادر 

شكل غري مريئ للمستفيد النهايئ، وأصبح مستخدم املكتبة أكرث انسجاماً مع داخلية وخارجية ب

وجود الحواسيب حوله، فهو يستخدم النرشات اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين وخدمة البحث 

   .املبارش والبحث يف قواعد البيانات املحلية من نفس املوقع

 إىلإلدارة عمليات الوصول  ومن هنا يتوجب عىل املكتبات أن تطور طرقاً ووسائل  

املعلومات املتوافرة بأشكال إلكرتونية، واملشاركة يف املوارد وإتاحتها عرب الشبكات، كام كانت 

  .تفعل عرب السنوات السابقة يف اإلعارة املتبادلة والتعاون املكتبي

عليها القيام بدمج  فإنوليك تصبح املكتبات إحدى مظاهر وأدوات عرص املعلومات،   

، وتوفري امليزانيات إليهملا ترنو  سرتاتيجيلوسائل التقليدية إلدارة املعرفة مع التخطيط اإل ا

املناسبة واالستفادة من التكنولوجيا املتاحة، وفوق كل ذلك تشجيع التغيري اإليجايب يف 

االتجاهات لدى العاملني يف املكتبات نحو ذلك، إذ أن تحقيق توليفة متوازنة من إدارة نظم 

علومات ومناهج تعليم املكتبات، قد توفر األساس املهني ذا االتجاه االيجايب لبناء املكتبة يف امل

   .القرن الحادي والعرشين

  : املفاهيم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات

  :املعلومات  -أ 

من املعروف أن املعلومات هي املعالجة اإلنسانية للبيانات؛ وهي أيضاً   

  عالجتها لالستخدام، كام أنها مجموعة من البيانات تحتويالبيانات التي جرت م
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وليست كل البيانات قابلة . عىل معنى، وهي بيانات جرت معالجتها فأخذت شكالً مفهوماً 

معلومات، فنوعية البيانات هي أحد املعايري األساسية التي تجعل منها معلومات  إىلللتحويل 

اءة نوعية البيانات هي مشكلة أساسية، فالبيانات ومسألة رد. تصلح لبناء القرارات عليها

. الخام ليست معلومات، بل يجب متحيصها وتحليلها ومقارنتها والتأكد من مصدرها وتقييمها

املعنى ما يجعل منه ذا فائدة أو قيمة، كام أن ما ميكن أن يكون  إىلوقد تضيف املعلومات 

أنه يجب أن  إىلبالنسبة لغريه، إضافة معلومات بالنسبة لشخص ما رمبا ال يكون معلومات 

تكون املعلومات يف وقتها صحيحة وكاملة، وأن تزيل الشك، وأن تكون جاهزة لالستخدام يف 

  .دعم اتخاذ القرار أو أداء مهمة فنية أو حل مشكلة

  :قيمة املعلومات - ب 

 نوعية أثبتت التجربة أن نقص املعلومات وضعف نظم املعلومات، هام السببان يف تدين  

الخدمات، واالستفادة من املوارد من قبل األفراد واملجتمع بشكل عام،  إىلومستوى الوصول 

فاتخاذ القرار واإلدارة بشكل عام، هو سلوك عقالين يتطلب االستخدام الكامل أو الجزيئ 

للمعلومات أو عدم استخدامها، وهذا يعني أن للمعلومات قيمة لكونها ترفع من مستوى 

وتشكل نظم املعلومات، . اتخاذ القرار من خالل نوعية املعلومات املستخدمة عقالنية

األدوات الحيوية لتشخيص املشكالت وإدارة املوارد واتخاذ القرارات الفنية واإلدارية، حيث 

أنها األساس الذي تبنى عليه ومتارس من خالله، وهذا هو الدور الهام والذي يشكل األساس 

  .أداء أعاملها عىل أكمل وجه يف نجاح املؤسسات يف

فهم عميق  إىلوتعترب عملية تلبية حاجات املعلومات عملية معقدة وتحتاج   

  وليك. لهذه الحاجات؛ ألنها تعرب عن سبب استخدامها وكيفيته التخاذ القرار
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أن تكون ذات نوعية ممتازة ومتوافرة يف الوقت البد  تكون املعلومات صالحة لالستخدام

  .وكاملة، وهذه هي الجودة النوعية للمعلوماتاملناسب 

  :املعلوماتية   -  ج 

فاملعلوماتية . هي العلم الذي يدرس استخدام ومعالجة البيانات واملعلومات واملعرفة  

ليست علم الحاسوب، بل هي تطبيق لعلم الحاسوب، ومعالجة املعلومات إلكرتونياً ال 

يف األساس عىل مستوى عال من الجودة، يعطيها قيمة إضافية لها إال إذا كانت هي 

  .فاملعلومات الخام الجيدة تأخذ قيمة كبرية إذا ما عولجت بالوسائل اإللكرتونية

  :املكتبة الرقمية   - د

من أن ننوه البد  للمكتبة الرقمية العديد من التعريفات وسنقوم بذكر بعضها، ولكن  

بحق صاحبه هذا التعبري، أال وهو تعترب ) مكتبة الكونغرس(عىل معلومة هامة وهي أن 

ومن تعريفات املكتبة . قبل أي جهة أخرى يف تخصص املكتبات واملعلومات" املكتبة الرقمية"

   :الرقمية ما ييل

مكتبة يجري إنشاؤها دون رفوف توضع عليها أوعية املعلومات، وإمنا "هي عبارة عن   

داخلها من دون مستفيدين تحتضن املليزرات ب (Servers)هي حاسبات مضيفة خادمة 

تحت أيدي املستفيدين يف أي مكان  (Computers)يستخدمون املكتبة األم، وإمنا هي حاسبات 

، وهي بحق الذروة العليا التي بلغتها (Routers)جانب حاسبات موجهة  إىلعىل وجه األرض 

  ". التطبيقات التجارية لتكنولوجيا املعلومات

  نظام فرعي يف شبكة املعلومات العاملية، : "كام تعرف بأنها عبارة عن  
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ويستطيع املستفيد من خالل الطرفيات املتوافرة يف هذا النوع من املكتبات الدخول عىل 

ال يحتفظ  وهذا يعني أن هذا املرفق املعلومايت. مصادر املعلومات يف أي مكان يف العامل

 إىلعىل الخدمات، ويتيح الوصول  بالوثائق عىل غرار املكتبة التقليدية، ولكنه يتيح الحصول

  ."النصوص الكاملة وليس مجرد البيانات الوصفية عنها

هي املكتبة اإللكرتونية التي : "وهناك تعريف أكرث شمولية وهو أن املكتبة الرقمية  

تعكس مفهوم اإلتاحة من بعيد ملحتويات وخدمات املكتبات وغريها من مصادر املعلومات، 

واملواد الجارية واملستخدمة بكرثة  on – site collectionية عىل املوقع بحيث تجمع بني األوع

سواء كانت مطبوعة أو إلكرتونية، وتستعني يف ذلك بشبكة إلكرتونية تزودنا بإمكانيات 

   .املكتبة أو املصادر العاملية الخارجية واستالم الوثائق منها إىلالوصول 

  :جودة البيانات   - ه

بجودة دارة الجودة ظهر ما يعرف بجودة البيانات، واملقصود عند تطبيق نظام إ   

التي تنتجها الجهات هو االستخدامات الرئيسية لإلحصاءات االقتصادية واالجتامعية : البيانات

واملكاتب اإلحصائية الرسمية التي تتطلب مستويات من الجودة تقف حائال دون إنتاج 

من مشكالت تتعلق بالجودة، وهو ما يؤدي إحصاءات متعارضة أو غري منسقة، أو تعاين 

  .فقدان الثقة يف املعلومات املنتجة لإلحصاءات إىلعادة 

   :نظام املعلومات  - و

 (Information)معلومات  إىلويحولها  (Data)يسمى النظام الذي يعالج البيانات   

  ويزود بها املستفيدين نظام معلومات، وتستخدم مخرجات هذا النظام وهي 
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وعليه، ميكننا تصور . علومات التخاذ القرارات وعمليات التنظيم والتحكم داخل املؤسسةامل

نظام املعلومات عىل أنه مكون من اإلنسان والحاسوب والبيانات والربمجيات املستخدمة يف 

معالجتها بهدف إمداد املؤسسة باملعلومات الالزمة لها عند الحاجة ويتصوره آخرون عىل أنه 

  : ييلمكون مام 

   املدخالتInput وهي البيانات.  

   العمليات(املعالجة (Processingاملستخدمة يف  وتتكون من جهاز الحاسوب نفسه والربمجيات

  .معالجة البيانات وامللفات واألشخاص

   املخرجاتOutput  وهي املعلوماتInformation.  

   :مصادر املعلومات اإللكرتونية   - ز

تعترب من أبرز التطورات الحديثة التي شهدتها "اإللكرتونية  إن مصادر املعلومات  

متعارف عليه من كل ما هو : "املكتبات ومراكز املعلومات يف العقود األخرية، وتعرف بأنها

عىل وسائط ممغنطة أو  مصادر املعلومات التقليدية الورقية وغري الورقية مخزنة إلكرتونياً 

املخزنة أيضاً إلكرتونياً حال إنتاجها من قبل مصدريها أو ليزرية بأنواعها، أو تلك املصادر 

بيانات وبنوك ومعلومات متاحة للمستفيد عن يف ملفات قواعد ) مؤلفني ونارشين(نارشيها 

 CDأو داخلياً يف املكتبة عن طريق منظومة األقراص املرتاصة  ،On - Lineاالتصال املبارش : طريق

- Rom وغريها".   

   :لومات اإللكرتونيةخدمات املع  -  ح

خدمات املعلومات اإللكرتونية هي الخدمات التي متيز عرصنا الحايل وترتكز أساساً عىل   

املكتبات ومراكز املعلومات املحلية  إىلطرفية املستفيد وتوجيهه إلكرتونياً  إىلسحب األرصدة 

  . واإلقليمية والعاملية يف ظل التطورات الحديثة

  لتوزيع واسع ألمناط (Inter – operable system)التشغيل  كام أنها تتميز بتعدد  
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إعادة تعليب وسيلة البث، والتي تسمح أيضاً للفئات املستفيدة  إىلاملعلومات دون الحاجة  

  ).10، ص2002األفغاين، (االتصال فيام بينهم بواسطة املقاييس املشرتكة 

  أهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات

درجة كبرية، ال ميكن  إىلكان الخرتاع الطباعة، أثر كبري يف املخزون العلمي اإلنساين  لقد  

مقارنتها مبا سبقها قبل هذا الحدث الهام، مام شجع املهتمني بعلم املكتبات عىل إنشاء نظم 

  .التصنيف واعتامد األساليب العلمية يف الفهرسة واالستخالص والتكشيف

علومات واالتصاالت، نالحظ أن الطرق التقليدية التي كانت ونحن اليوم أمام ثورة امل  

تستخدم يف النظم الورقية، مل تعد صالحة ملواجهة النمو الهائل يف حجم املعلومات الذي بلغ 

وال ). انفجار املعلومات(حداً، جعل املختصني، يستنبطون مصطلحا لوصف هذه الظاهرة بـ 

ات أخرى بشكل تأثري لومات واالتصاالت، وتظهر ات عديدة لثورة املعتأثري شك أنه حدثت 

  :بعضها إىلشبه يومي، ولصعوبة حرصها، ميكن اإلشارة 

   إشاعة استخدام األقراص املدمجة(CD-ROM) املخزن عليها مواد معرفية مختلفة وتوفرها ،

يف املكتبات التجارية، كام تستخدم مواد معرفية متاحة مبختلف املكتبات العامة 

  .وذلك لالختيار بواسطة الباحثني واملعلمني واملحتاجني ملثل هذه املواد املعرفية واملدرسية

   ميكن البحث عن عناوين الكتب التي تغطي مجاالً معيناً يطلبه املستفيد وذلك

 بصورة رسيعة من خالل برامج حاسوبية، وإذا مل تكن النتائج مرضية للمستفيد

  ذ إىل فهارس املكتبة الربيطانية، أو مكتبةتستطيع االستعانة بشبكة إنرتنت للنفا
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الكونجرس األمريكية، وميكن للمستفيد الحصول عىل كل هذه املعلومات مطبوعة خالل  

  .دقائق معدودة ويف فرتة زمنية وجيزة

   يتم استخدام قواعد بيانات متقدمة تستعني بركائز متخصصة، وذلك الختزان املعارف

بري يف مقاالت وكتب وتقارير ونرشات وغريها، وتقوم بعض املختلفة املتزايدة بشكل ك

املنظامت العلمية بتحديث هذه القواعد بصورة تعاونية مع املؤسسات املشابهة لها، 

  .وتصور القوائم املحدثة سنوياً عىل أقراص مدمجة وتوزيعها بهدف تعميم الفائدة منها

  تطيع املكتبات الحديثة إصدار هذه بدالً من إصدار نرشات اإلحاطة الجارية شهرياً، تس

النرشات بشكل يومي من خالل موقعها عىل شبكة اإلنرتنت، ودون أن تتكلف جهود 

  .الطباعة ونفقات اإلرسال الربيدي

   تستطيع املكتبات الحديثة اليوم نرش كشافاتها ومستخلصاتها ونظم اسرتجاع املعلومات

نت، وبالتايل يستطيع املستفيد الحصول الخاصة بها من خالل موقعها عىل شبكة اإلنرت 

عىل هذه املعلومات وهو يف مكتبه أو يف بيته، مام يسهل عليه تحديد الكتاب أو املقال 

  . املطلوب وبالتايل طلب تصويره

  تستطيع املكتبات الحديثة بناء نظم لألرشفة الضوئية تحل محل تقنيات املصغرات 

وبذلك ميكن  همة من الدوريات والتقارير والنرشات،الفيلمية، وذلك لحفظ صور املقاالت امل

  .إدخال املقاالت الحديثة واسرتجاعها بسهولة تامة

    ميكن للمكتبات الحديثة التعامل مع الكتب الرقمية اإللكرتونية، وتستطيع تحقيق

  .الفائدة القصوى من ذلك باستخدام واسرتجاع املعلومات للنص الكامل

  الحل الذي فإنيد يف أسعار بعض املطبوعات العلمية، نظراً لالرتفاع الشد  
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يبدو ممكناً لحل مثل هذا اإلشكال يكمن يف االعتامد عىل النرش اإللكرتوين للدوريات  

اعتامد املكتبات الصغرية عىل مقتنيات املكتبات  إىلوالكتب العلمية املتخصصة، باإلضافة 

  . الكربى من خالل شبكة اإلنرتنت

وكل ما له عالقة بالتعليم العايل، أصبح يف الفرتة األخرية مواجهاً نحو رضورة  ن املكتباتإ   

إن التغيريات يف تكنولوجيا املعلومات، وطلب املزيد من الخدمات . إجراء تغيريات أساسية

املحسنة لجودتها من أصحاب املصلحة ذوي العالقة باملكتبة، واملطالبة بتقديم املزيد يف ظل 

كل ذلك تطلب إعادة الهيكلية والتطوير والتغيري، ووضع . تاحة باملكتباتقلة املوارد امل

  .ضغوطاً والتزامات أكرب عىل العاملني باملكتبات، وتطلب تغيريات يف األدوار التي يقومون بها

وقواعد  ومن املعروف بأن املكتبات هي املكان األمثل إلنشاء وتقديم خدمات شبكات  

أن هناك جهات أخرى تشارك املكتبات يف تقديم هذه الخدمة، املعلومات، عىل الرغم من 

عن مكان وجودها، غري أن ولعل ما يهم املستفيدين هو نوع الخدمة املقدمة برصف النظر 

وتحت إدارتها وإرشافها يساعد عىل  ،وجود خدمة شبكات وقواعد املعلومات داخل املكتبة

أكرث تجاوباً مع متطلباتهم  ،عل املكتبةويج توثيق الصلة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس،

  .واحتياجاتهم بفضل التقنيات الحديثة يف مجال خزن املعلومات واسرتجاعها

وال شك أن استخدام شبكات املعلومات يتطلب إعادة تشكيل وهيكلة وبناء خدمات   

ق مع املكتبات يف كافة أنحاء الجامعة، كام أن عدم اإلقدام عىل التطوير ومبا ينسجم ويتف

التقادم وإىل أن يصبح ما تقدمه من  إىلاالتجاهات الحديثة ميكن أن يعرض املكتبات 

عملية إعادة الهيكلة هي يف الواقع  فإنولهذا، . خدمات غري مالئم الحتياجات املستفيدين

تتفق مع عمليات التطوير التنظيمي حيث تعني املواءمة الوظيفية مع التحديات الجديدة يف 

  .البيئة
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إن عملية إعادة الهيكلة هي عملية تطوير وتحديد وارتباط الخدمات املكتبية مع ربطها 

لتقديم موارد املعلومات املختلفة من خالل الشبكات مبباين  اآليلبخدمات مركز الحاسب 

  .للجامعة، وذلك بهدف دعم البحث العلمي والربامج الدراسية بالجامعة ،املدينة

عىل عىل أن تكون محافظة  ،ذا املجال أن تحرص املكتبةومن أهم املوضوعات يف ه  

ومساعدة أعضاء  توافقها مع التكنولوجيا السائدة، وأن تستخدم االتصاالت اإللكرتونية بفاعلية،

 إىلهيئة التدريس وطالب الدراسات العليا والباحثني، بتوفري مختلف مصادر املعلومات وما 

أن تواجهه، فهل املكتبات قادرة فعالً  ،كن للمكتباتوال شك أن ذلك ميثل أكرب تحد مي. ذلك

  عىل مواجهة تلك التحديات؟

  تاريخ استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات

بدأت املكتبات يف الخمسينات من هذا القرن باستخدام األساليب املحوسبة إلدارة   

والتجميع والحساب  وقد كان ذلك باستخدام البطاقات املثقبة وأدوات الفرز. املعلومات

باآللة لتحليل رؤوس املوضوعات وتكرار عناوين املجالت وتطوير قوائم املصطلحات من أجل 

 Index(التكشيف، ونتج عن مثل هذه املحاوالت كشافات متخصصة كالكشاف الطبي 

Medicus ( وكشاف العلوم الرتبوية)ERIC ( واملستخلصات الكيميائية)Chemical Abstracts.(  

جرى االنتقال من إدارة املجموعات املكتبية عىل أساس ) م1970 -1960(الفرتة ما بني  ويف  

خدمات املعلومات الديناميكية واملتحركة، من خالل نظم  إىلالحرص والرصد الجامد 

االتصاالت وتبادل املعلومات، ومن هنا بدأ االستخدام الفعيل للحواسيب املركزية القادرة عىل 

  .كتبات عىل أساس مشاركة الوقتخدمة عدد من امل
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عن طريق ويف السبعينات بدأت تكنولوجيا الحاسوب توفر خدمات الضبط الببليوجراىف،   

استخدام قواعد بيانات مركزية يساهم عدد من املكتبات يف إثرائها، مام مكن من إيجاد 

من الخروج ومكنت هذه الفهارس . فهارس مركزية وخدمات الفهرسة املركزية بني املكتبات

املجموعات املكتبية  إىلمن مأزق الكتب غري املفهرسة يف املكتبات، وساعدت عىل الوصول 

املتبادلة جزءاً ال يتجزأ من خدمات املكتبات، وجعلت بشكل أرسع، وساهمت يف جعل اإلعارة 

  .الدوريات إجراءات أقل تعقيداً وأكرث نفعاً يف املكتبة من اإلعارة والحجز وضبط

لثامنينات دخل مفهوم املكتبة املوزعة أو غري املركزية، واملكتبة من غري جدران، ويف ا  

مبنى املكتبة، وذلك  إىلفأصبح باإلمكان استخدام املكتبة بدون الحضور . واملكتبة اإللكرتونية

عن طريق الحاسوب واملودم والهاتف، وأصبح الفهرس املقروء آلياً السمة الغالبة يف املكتبات، 

، حيث قل استخدامه املستفيدين من يتدريجياً اختفاء الفهرس الورقي أو البطاقوبدأ 

املكتبات، وزاد اعتامد الرواد عىل األنظمة املحوسبة للبحث عن املعلومات، ومرت السنوات 

جنب، وبدأ  إىلمتوافرين جنباً ) والورقي اآليل(حيث كان نوعا الفهارس خالل الثامنينات 

املعلومات والفهارس عن بعد، وبدون  إىلآلياً يخرس لصالح الوصول غري املقروء الفهرس 

االضطرار للوقوف أمام صناديق الفهرسة أو حتى الحضور للمكتبة، وأصبح باإلمكان البحث 

  .يف أكرث من فهرس مكتبة يف نفس الوقت

  :وهي من هنا ظهرت ثالثة مناذج من تطبيق أو دخول تكنولوجيا املعلومات للمكتبة،  

  بدأت األساليب املحوسبة تحل محل اإلجراءات اليدوية إلمتام أعامل مكتبية بشكل : ألولا

أكرث كفاءة ورسعة ودقة، وكانت اإلجراءات يف العديد من الحاالت تتم آلياً ويدوياً يف 

  .نفس الوقت
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  استفادت املكتبات من الحوسبة إلنجاز أعامل مل يكن من املمكن إمتامها بشكل  :الثاين

واملعقدة، والتكشيف إنتاج الكشافات الرتاكمية : ويضم ذلك من ضمن ما يضم. دويي

وبدأ كذلك تطوير نظم  .اآليل، ونرش الفهارس بشكل دوري ومحدث بشكل منتظم

املعلومات املتكاملة التي تعتمد عىل إجراء السلسلة التوثيقية آلياً ومن غري تكرار؛ 

) التزويد(املواد وانتهاء بإعارتها ومروراً بالرشاء باختيار  إلدخال البيانات عند كل إجراء، بدءاً 

  .والرتميز والتكشيف والفهرسة والتصنيف

  تشكل هذه املرحلة مرحلة التحول الكامل؛ حيث قامت التكنولوجيا بتغيري  :الثالث

الطريقة التي يتم فيها العمل، بل وتغريت فيها طريقة البحث عن املعلومات كلياً، فمثالً 

صبح باإلمكان استخدام املكتبة من البيت أو املكتب أو غرفة الدرس، وأصبح بإمكان أ 

ة البحث ومعالجة املعلومات أثناء إجراء البحث، وأصبح باإلمكان إسرتاتيجيالباحث تغيري 

  .املكان الذي يقرره إىلتوصيل الوثائق إلكرتونياً للمستفيد 

 يف مجال صناعة املعلومات، أن تكنولوجيا لقد أدرك املكتبيون قبل العديد من العاملني  

وأدركوا أن الرتكيز عىل . الحاسوب تجعل األشياء ممكنة ولكنها ال تجعل األشياء تحدث

الفشل، حيث توفر  إىلالتكنولوجيا من غري التحديد الواضح للغرض منها يقود حتامً 

مكنوناتها، وأدركوا أيضاً أن  ىلإالتكنولوجيا البنية التحتية التي ميكن البناء عليها واالرتكاز 

أدوات العمل الجديدة تكون مفيدة ومقبولة فقط عندما تساعدهم يف حل مشكالتهم اآلنية 

  .واملستقبلية
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  تكنولوجيا املعلومات املستخدمة حالياً 

والعرشين؟ ما هي األدوات التي تستخدمها املكتبة يف العقد األول من القرن الحادي   

فإننا ال نعني فقط األجهزة حيز الوجود؟ عندما نقول األدوات،  إىلدوات وكيف ظهرت هذه األ 

ذلك الربمجيات وأساليب العمل واألفكار التي تسري كل ذلك، فمن  إىلواملعدات، بل نضيف 

الحواسيب الشخصية، والحواسيب الصغرية،  ،املكتبة تستخدمحيث األجهزة واملعدات نجد أن 

ملرتاصة بكافة أنواعها، واملاسحات الضوئية، والفيديو التفاعيل، األقراص ا واملودم، وسواقات

استخدام قواعد إدارة البيانات أصبح  فإنأما بالنسبة للربمجيات . والشبكات املحلية واملوسعة

وباستخدام تكنولوجيا املعلومات أصبحت . نظم املعلومات املتكاملة إىلهو الشائع، باإلضافة 

 التعليم األكادميي، فهي ال تقدم البحث الببليوجراىف فحسب، بل تقدم املكتبة رشيكاً كامالً يف

أيضاً األقراص املرتاصة متعددة الوسائط والتي هي إحدى بدائل التعليم الصفي يف بعض 

أما يف داخل الصف نفسه فنجد العديد من . الحاالت، ويف الحاالت األخرى هي جزء منه

جهاز العرض الداتا شو، وأعقدها االتصال عن بعد أدوات تكنولوجيا املعلومات، أبسطها 

  .بواسطة األقامر الصناعية والحاسوب

التقليدية مع وقد بدأت املكتبات يف السنوات األخرية من هذا القرن بدمج الخدمات   

واإلرشاد، فبعد أن كان عىل  الخدمات املدعمة إلكرتونياً، كخدمات املراجع والرد عىل االستفسارات

مبنى املكتبة ليتمكن من االستفادة من خدماتها، تغري  إىلكتبة الحضور شخصياً مستخدم امل

من هذه الخدمات دون االضطرار ملغادرة البيت أو مكان الوضع اآلن وأصبح باإلمكان االستفادة 

بل إن الرسعة والكفاءة يف تقديم هذه الخدمات هو ما يجعل بدايات  العمل، ليس هذا فحسب

  ة بالنسبة للمكتبات، فقد غري استخدام تكنولوجيا املعلومات الطريقة التيهذا القرن مختلف

   



  70  الفصل األول   
 

 

املستفيد النهايئ، ويبقى هدف املكتبة هو توفري  إىليتم بها توصيل هذه املعلومات 

املعلومات بأفضل أسلوب يناسب املستخدم، ومكنت التكنولوجيا املكتبة من القيام بذلك 

لومات وما زالت تشكل أحد مظاهر التكوين اإلنساين التي لقد شكلت املع. وبكفاءة عالية

قام ويقوم بإدارتها وتنظيمها وتبادلها بطرق وأساليب يبتدعها كل يوم، وما الحاسوب إال 

واحد من هذه األدوات التي متكن من إدارة املعلومات بشكل أفضل، خاصة مع االزدياد 

مكنت هذه األدوات من خلق بيئة مهدت الهائل يف كميات املعلومات التي تنتج كل يوم، و 

بشكل كامل لتسهيل مهمة املستفيد النهايئ، بغض النظر عن سبب استخدامه للمعلومات، 

  .سواء كانت للبحث أو للتعليم أو لتبادل املعلومات

  : مظاهر استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات

  :موارد املعلومات إىلالوصول   -أ 

يا عىل تحديد ومعرفة محتوى املجموعات املكتبية بشكل أرسع، ساعدت التكنولوج  

وزادت من القدرة عىل الغوص يف أعامق الوثائق ومعرفة محتواها عن طريق الكشافات 

ومع أن الكتب واملواد املطبوعة ستبقى أحد أهم املوارد يف املكتبات، إال . والفهارس املفصلة

تكون ميرسة وكفؤة إال باستخدام التكنولوجيا،  محتوياتها لن إىلأن عملية تسهيل الوصول 

 ياملكتبة ليك يستخدم الفهرس البطاق إىلفحتى وقت قريب كان البد للقارئ من الحضور 

ملعرفة إن كان يف املكتبة كتاب ملؤلف معني أو يف موضوع معني أو بعنوان معني، لكن اآلن 

املكتبة شخصياً، ومل يعد  ىلإمعرفة كل ذلك من غري االضطرار للحضور أصبح باإلمكان 

املكتبة محددين مبحتوى مكتبة واحدة، بل أصبح باإلمكان البحث يف فهارس مستخدمو 

  عدة مكتبات يف نفس الوقت، سواء يف منطقة واحدة أو قطر واحد أو حتى يف العامل
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ة من أجمع، إذ تساهم املكتبات، عىل كافة املستويات ومن كل أنحاء العامل، يف تشكيل شبك 

  .قواعد البيانات بكافة أشكالها ومحتوياتها، وبالتايل إتاحتها للجميع

وحيث أن العديد من القواعد الببليوجرافية أصبحت متاحة عرب شبكات املعلومات،   

فقد صار من املمكن توفري نتائج البحث للمستخدم بشكل أرسع وأوفر، وباستخدام تقنيات 

املكتبة  إىلفعات، ومع أن املستفيد قد ال يأيت شخصياً خاصة عرب إرسال نتائج البحث عىل د

  .إال أنه ما يزال معتمداً عىل أمني املكتبة بشكل أو بآخر

وتعتمد املكتبات عىل شبكات االتصاالت الوطنية والدولية لرتاسل البيانات فيام بينها؛   

يف تبادل الخربات  ولذا فقد متكنت املكتبات من تسخري تكنولوجيا االتصاالت لالستفادة منها

واملعلومات الفنية واملهنية، كام هو الحال يف االتصال عن بعد، ومجموعات النقاش والربيد 

ومع أن املكتبتني كانوا من أوائل من ساهموا يف املشاركة باملوارد . ذلك إىلاإللكرتوين وما 

متكنهم من أداء وتبادل املعلومات، فإنهم أدركوا مبكراً أن وسائل االتصال الحديثة سوف 

  .وظيفة تبادل املعلومات عىل نطاق أوسع

  :البحث املبارش عن طريق املستفيد النهايئ  -ب 

املستفيد يدي  إىللقد نقلت تكنولوجيا املعلومات عملية البحث يف قواعد البيانات   

ستفيد النهايئ يجريها املأن العدد األكرب من البحوث الببليوجرافية  إىلالنهايئ، إذ تشري اإلحصائيات 

أن  إىل) ميدالين الطبية(فمثالً تشري اإلحصائيات الخاصة باستخدام قاعدة . وليس أمني املكتبة

مليون بحث قد أجراها أطباء أو عاملون يف املجال الصحي ) 5 -4(ما يقارب ثلث ما مجموعه 

  .والطبي

  عدواكتسبت املكتبات سيطرة أكرب عىل التكنولوجيا عندما جرى تحميل قوا  
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البيانات عىل نظم محلية يف داخل املؤسسة، وأصبح من املمكن من خالل الحصول عىل  

محتوى قواعد البيانات تحميلها عىل نظم وبرمجيات مكنت املكتبات من إعادة تنظيم هذه 

القواعد مع قواعد بيانات أخرى، ومن نوع آخر يف املؤسسة عن طريق اإلنرتنت، لتشكل 

  .للمعلومات جميعاً مصدراً موحداً 

ومتكن تكنولوجيا ذات الذاكرة املقروءة فقط املكتبات حالياً من توفري بحث مبارش   

واملكتبات أنها الشكل وقد وجد منتجو هذه األقراص . للمستفيد النهايئ بكلفة متدنية جداً 

إال يف أسعار وكلفة هذه التكنولوجيا  األفضل لتوزيع قواعد البيانات، وعىل الرغم من االنخفاض

االسرتجاع وازدياد احتامالت الفشل يف األجهزة أن لها بعض السلبيات التقنية، كالبطء يف 

بعض املشاكل الخاصة بشبكات  إىلأكرث من غريها، باإلضافة واملعدات الخاصة بهذه األقراص 

ومن املتوقع أن يصبح املستفيد النهايئ هو املستهدف . املعلومات املحملة عليها هذه األقراص

يف عملية التسويق والتوزيع، إذ أصبح وجود سواقة خاصة باألقراص املرتاصة أمراً عادياً وليس 

اختيارياً يف الحواسيب املنتجة حديثاً، فأصبحنا نرى املوسوعات، كموسوعة دائرة املعارف 

 الربيطانية، والقواميس كمعجم أكسفورد، واملورد، التي تشكل ركناً أساسياً من أركان استخدام

املكتبة للحصول عىل مثل هذه  إىلالحاسوب يف البيت، مام يعني أن املستفيد لن يلجأ 

  .الخدمات املرجعية، فهي متوافرة لديه متى شاء

  :النظم املتكاملة للمعلومات  -ج 

جرى تعريف إدارة املعلومات بأنها عملية إنتاج وتنسيق وخزن واسرتجاع   

لية وخارجية من أجل تحسني أداء وبث املعلومات بشكل كفؤ من مصادر داخ

  ويعترب تكامل املعلومات ذات العالقة أو األهمية للمؤسسة أداة ربط. املؤسسة
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لقواعد البيانات الداخلية والخارجية لتهيئ نظاماً بسيطاً وسهل االستخدام، وتعترب شبكة 

الناحية املثالية اإلنرتنت أحد مظاهر ونتائج هذا التوجه، إن نظام املعلومات املتكامل من 

مؤهل ألن يلبي كافة حاجات املعلومات للمستفيدين املتوقعني بغض النظر عن مكانهم، 

وملاذا يحتاجون تقديم هذه املعلومات للمستفيدين املتوقعني بغض النظر عن مكانهم، وملاذا 

عل ولكن الواقع يقول، إن التشتت يف مكونات نظام املعلومات يج. يحتاجون هذه املعلومات

من الصعب تلبية مثل هذه الحاجات وبالكفاءة ذاتها، إذ عىل املستفيد التنقل بني أكرث من 

وإذا بذل الجهد ملزيد من . الصورة الكاملة للمعلومات التي يحتاج إليها إىلنظام للوصول 

يصبح من املمكن تقديم خدمات معلومات أفضل للباحثني  فإنهالتكامل بني نظم املعلومات، 

  .ة واملتخصصني والعلامء واألكادمييني، وكل فئات املستفيدينوالطلب

أن التكامل هو أحد الوظائف الحيوية إلدارة املعلومات، حيث أن  إىلوتجدر اإلشارة   

  :ذلك يكون من خالل

  التكامل التنظيمي بني املجموعات والدوائر.  

  تكامل املعلومات، بغض النظر عن الوسط أو املصدر.  

  ىل واجهة الحاسوب عىل شكل واجهة استخدام مشرتكةالتكامل ع.  

  التكامل بني األدوات التي يستخدمها املستفيد النهايئ يف البحث.  

  التكامل بني كافة أجزاء شبكة املعلومات .  

الرتكيز عىل  إىلأنه ستكون هناك حاجة كربى  إىلوقد تنبأ كثري من الباحثني،   

لتكامل بني نظم معالجة البيانات وإدارة املكتبات ات يف اإلدارة وعىل اسرتاتيجياإل 

  واملعلومات ونظم دعم اتخاذ القرار، وقد أكدوا عىل أن زيادة الكفاءة يف العمل
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 إىلتولد ازدياداً يف الطلب عىل املعلومات حول ضبط الجودة وإدارتها، ومع أن الحاجة 

إدارة فعالة  إىلسسات تحتاج املعلومات تتفاوت حسب تنوع املؤسسات، إال أن جميع املؤ 

ات إسرتاتيجيملوارد املعلومات فيها، وبخاصة تلك التي تركز عىل إنتاج سلع جديدة، وترسم 

فاملعلومات من هذا النوع، يجب أن . عمل وطنية، أو تقدم خدمات بحث أو تعليم أو غريها

رار أو القيام تكون متوافرة بأرسع وقت ممكن وبأفضل جودة ممكنة؛ ليك متكن من اتخاذ ق

املعلومات الداخلية يف املؤسسة مع الحاجة  إىلبإجراء مناسب أو فعال، وتكاد تتوازن الحاجة 

إال أن املعلومات الخارجية أصبحت اآلن أكرث خضوعاً لالعتبارات . للمعلومات الخارجية

شكال التكنولوجية ولك التكامل بني املصدرين الخارجي والداخيل، والتكامل بني أنواع وأ 

مصادر املعلومات سيمكن املستفيد النهايئ من تلقي املعلومة التي يطبقها بشكل أرسع 

  .وأفضل

ويعترب التكامل بني الحاسوب واالتصاالت أحد األوجه التي تنظر إليها املكتبات ومراكز   

. املعلومات وتجهل االستفادة منها كثري من املكتبات ومراكز املعلومات يف الوطن العريب

سوف ميكن املكتبات من خدمة روادها بشكل ) ISDN(جود الشبكة الرقمية املتكاملة فو 

أفضل، إذ من خالل الشبكة الرقمية سوف تتمكن املكتبة من استخدام بروتوكول تبادل 

البيانات إلكرتونياً بني الحواسيب، ومن خالله ميكن للمؤسسات إرسال بيانات بأشكال 

إرسال الوثائق الورقية، كام يقلل الجهد الالزم إلعادة  إىلالحاجة إلكرتونية معيارية، مام يقلل 

وسوف ميكن هذا الربوتوكول املكتبات من . نظام آخر إىلإدخال البيانات من نظام حاسويب 

إرسال واستقبال معلومات حول الدوريات والطبعات الجديدة واالعارات املتبادلة 

  .ذلك إىلوالحجوزات وفرص التدريب، وما 
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  :قواعد البيانات واسرتجاع محتوياتها إىلالوصول   -د 

تقوم قواعد البيانات بتخزين وتنظيم وتكشيف البيانات والبحث وتلخيص واسرتجاع   

نصوصاً كاملة أو أدلة أو تقارير عنها، وقد تكون هذه البيانات ببليوجرافية أو إحصائية أو 

أو البحث الببليوجراىف عىل نظم جاع وتقوم برمجيات االسرت . صوراً أو خليطاً من كل ذلك

طورت منذ أكرث من ثالثني سنة مضت، حيث كان يرتتب عىل الباحث أن يقوم بصياغة 

البحث بطريقة شديدة الرصامة ودقيقة، وباستخدام لغات برمجية خاصة، بينام كان القليل 

ساعدة للباحث من النظم يقبل اللغة الطبيعية، ومل تكن النظم قادرة عىل تقديم أي صيغة م

وعىل الرغم من أن النظم . فرز املخرجات أو تحديد مدى عالقتها بالبحثيف صياغة البحث أو 

تعترب واجهة بحث متكن من التحاور الطبيعي مع النظام، وتشتمل عىل العديد من الجديدة 

حث غري املستفيد أو البا فإنرسائل املساعدة وقوائم االختيار ومبنية عىل الواجهات املرئية، 

املتمرس يواجه مشاكل يف البحث واالستخدام، وال بد من التأكيد هنا عىل أن عمليات تحليل 

نتائج البحث يف العديد من قواعد البيانات أوضحت أن كثرياً من املستفيدين ما زالوا غري 

  .قادرين عىل فهم طريقة خزن وتكشيف واسرتجاع املعلومات باستخدام رؤوس املوضوعات

  :كات املكتبات واملعلوماتشب  - ه

من الهندسة اإللكرتونية، " الشبكة"استعار علم املكتبات واملعلومات كلمة   

. حيث أنها متثل عدداً من املكونات اإللكرتونية التي ترتبط معاً لتلبي حاجة معينة

وهذه املكونات أو العنارص يف مجال املكتبات واملعلومات هي املكتبة أو مركز 

وتربط شبكة املعلومات أو املكتبات عدداً من هذه الخدمات معاً املعلومات، 

  وعند الحديث عن شبكات املعلومات. لتلبي حاجة معينة هي حاجة املعلومات
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التعاون املكتبي، ومشاركة : واملكتبات ترد العديد من املفاهيم التي يجري تداولها مثل 

قد جرى اختيار مصطلحي شبكات املكتبات و . املوارد، وائتالف املكتبات، وشبكات املعلومات

  .ذلك كله إىلوشبكات املعلومات لإلشارة 

اشرتاك مكتبتني أو أكرث بطريقة رسمية : "ولعل أبسط تعريف لشبكة املعلومات هو  

لتبادل املعلومات عىل نطاق واسع بينهام، بهدف تطوير أساليب لالتصال من أجل بث 

االتفاق غري املوقع عليه بني سائر  فإنويف حالة اإلنرتنت،  "املعلومات وتبادلها بني املستفيدين

املشاركني يف الشبكة يتمثل باستخدام معايري وبروتوكوالت محددة، بحيث يصبح هؤالء 

املشاركون جزءاً من الشبكة، أما الطريقة البسيطة لتمثيل الشبكة فتكون عرب وجود ثالث 

وترتاسل البيانات فيام بينها؛ كل واحدة  وبحيث ترتبط معاً " عقد الشبكة"مكتبات تشكل 

  .منها مع العقدتني األخريني للحصول عىل املعلومات وخدماتها

وقد لعبت الحواسيب دوراً فاعالً يف تطوير شبكات املعلومات، إال أنه يتعني علينا   

التأكيد هنا عىل أن شبكة الحواسيب تختلف عن شبكة املعلومات، وأن ليس كل شبكة 

فالحواسيب مع شبكات االتصاالت . هي بالرضورة شبكة حواسيب، والعكس صحيح معلومات

أما تكنولوجيا جعلت املشابكة اإللكرتونية أمراً سهالً عن طريق ربط حاسوبني معاً، 

املعلومات فمكنت شبكات املكتبات واملعلومات من توفري أدوات وأشكال عديدة 

  :للمشابكة يف مجاالت عديدة، منها

   وخدمات اإلنرتنت التي متكن من تبادل املعلومات والوصول إىل مواردهاأدوات.  

  التزويد التعاوين.  

  التزويد املركزي.  

  الفهرسة التعاونية.  
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   الفهرسة املركزية  

  الفهارس املوحدة.  

  إعادة اإلنتاج والتصوير املصغر.  

   التخزين التعاوين.  

  اإلعارة بني املكتبات.  

    املرجعيةالخدمات.  

  خدمات اإلحاطة الجارية.  

  خدمات البحث الببليوجرايف املبارش.  

  البث االنتقايئ للمعلومات.  

  تنمية املوارد البرشية والتدريب.  

  تدريب املستفيدين والتوعية.  

  االتصال من بعد.  

  مكتبة الواقع التخييل، أو املكتبة بال جدران.  

  تبات ومراكز املعلوماتنظم املعلومات اإلدارية يف املك

فن إدارة املوارد، والتي تتصل مبنافع  إىلتخضع املعلومات العلمية والتقنية يف صميمها   

النشاط البحثي خاصة وبالفائدة للمجتمع اإلنتاجي والخدمي عامة، ولهذا فالتصور أنها 

علومات ستظل متأثرة مبوقع املستفيدين ووجهة نظر املسؤولني والقامئني عىل خدمات امل

ومبنهجية إدارة املكتبات، وإن بناء هذه التصورات سيختلف وبدرجات متفاوتة من أساليب 

األساليب الذكية املتطورة التي تسعى حثيثاً  إىلإدارة املكتبات بالنمط التقليدي، وحتى يصل 

  ومن هذه االختالفات ميكن أن تبزغ بالرضورة مالمح صورة املستقبل، . ملستفيدنحو ا
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أهداف عامة مرغوبة ومطلوب تحقيقها تلبية لحاجات املستفيدين،  ،ستكون للمكتبةحيث 

وستكون أيضاً موضوع إجامع واقتناع، ومن ثم تنشأ الحاجة امللحة إلدارة ذكية لهذا النشاط 

تنفذ السياسات املتجددة وفق مرشوعية القصد بقيمه الجديدة وموازينه املتحركة دامئا 

  .للتغيري نحو األفضل

لقد أصبحت املعلومات العلمية والتقنية الحديثة تتسم بكثافة عالية يف التغيري ورسعة   

عىل إحداث االبتكار املتتايل يف تصميم عملية ما أو  تأثرييف التدفق، مام ينعكس عىل تزايد ال

إدارة ذكية  إىلمنتج ما أو إبداع ما، ولهذا يحتاج التعامل مع املعلومات العلمية والتقنية 

اشدة تواكب التحوالت املتسارعة يف التقدم العلمي والتقني، وتساعد أيضاً يف ضبط وتنظيم ر 

من هنا، يقع عىل عاتق املكتبات مسؤولية . ودفع النشاط البحثي العلمي والتقني آلفاق أعىل

تنظيم إدارة املعلومات، وتقدميها للمستفيدين يف املجاالت العلمية والتقنية واألكادميية 

  .لفةاملخت

وتعترب نظم أو أنظمة املعلومات من املفاهيم نسبياً، وقد تعاظمت أهمية هذا املفهوم   

خالل الفرتة التي تلت الحرب العاملية الثانية للعديد من األسباب التي قد يقف عىل رأسها 

وتشمل هذه األسباب أيضاً تضخم حجم املنظامت وتعقد نشاطاتها . ظهور الحاسوب وتطوره

التي تتعامل معها، وتطور وسائل االتصاالت ) أو املعلومات(وتضخم حجم البيانات وتعددها، 

رات ااملعلومات الدقيقة والرسيعة من قبل إد إىلالسلكية والالسلكية، والحاجة امللحة 

املنظامت وفئات املستفيدين عىل اختالفهم، وضعف األنظمة اليدوية التقليدية يف إمداد 

  . التي يحتاجون بالرسعة املمكنة ويف الوقت املناسباملستفيدين باملعلومات 

  ومل تقترص أهمية نظم املعلومات عىل حقل معني من حقول املعرفة البرشية   
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دون آخر، لذلك نرى اليوم العديد من نظم املعلومات املتخصصة مثل نظم املعلومات 

ظم املعلومات الزراعية اإلدارية ونظم املعلومات االقتصادية ونظم املعلومات املحاسبية ون

ونظم املعلومات الطبية ونظم املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات، وغريها ونستطيع 

  . القول إن العامل الذي نعيش فيه تحكمه مجموعة من النظم من أنواع مختلفة

وتشكل املعلومات املحور األسايس ألي نظام معلومات يف مؤسسة ما، والذي يشكل   

وتعترب املعلومات من العوامل املهمة . اً مهامً يف منظومة املعلومات يف أي مجتمعبدوره جزء

التي تساعد يف تقدم املجتمع وتطوره، ويف اتخاذ القرارات عىل اختالفها والتي يتوقف نجاحها 

وال بد لنا . عىل مدى توافر املعلومات الكافية باملواصفات الكمية والنوعية والزمن املناسب

املعلومات مهام كانت أهميتها وقيمتها لن تكون مفيدة ما مل منتلك وسائل تذكر بأن من أن ن

ومن هذا املنطلق تنبع أهمية نظام املعلومات يف مساعدة . إليها واإلفادة منها الوصول

املديرين وصانعي القرار يف صناعة القرارات الرشيدة والقيام باألنشطة اإلدارية عىل النحو 

  .ما يقدمه لهم من معلومات األمثل من خالل

ركناً أساسياً رائداً يف تعزيز التنافسية، مام ميكن أن  ،وتشكل اإلدارة الذكية للمكتبات  

يكون لها مردود اقتصادي، لهذا يتصور أن تتضافر اإلدارة الذكية يف املكتبات مع كل من 

ية للجامعة األم، يف تعزيز السياسة اإلنتاجية والسياسة االقتصادية والسياسة التعليمية واملعرف

فقد تجلت أهمية دور اإلدارة . وبشكل تنافيسالقدرات التنافسية لتحقيق معدالت عالية 

الفنية عىل املعلومات العلمية والتقنية، ويزيد من قوة  يف إحكام السيطرة ،الذكية للمكتبات

إلبداعات كآليات لتحقيق املتمثل يف االخرتاعات واالبتكارات وا سرتاتيجيهذا العنرص البعد اإل 

  ومن. التنافسية، خاصة يف تغذية الصناعة كثيفة املعرفة، ويف تحقيق مجتمع املعرفة
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ة ووضع سياسة للمعلومات العلمية والتقنية وإدارة ذكية إسرتاتيجيهنا تنبع أهمية رسم  

  . ضاً عىل املستوى الوطني، ثم التعامل من خاللها عىل املستوى العاملي أي ،للمكتبات

   اآليلنظم املكتبات ومؤسسات املعلومات املبنية عىل الحاسب 

إال أنها  تتكون املكتبة أو مركز املعلومات عادة من أجزاء منفصلة من الناحية الشكلية،  

ويختلف النظام املكتبي التقليدي عن النظام املحوسب يف أن . متصلة وظيفياً تعرف بالنظم

كامالً عىل العمل اليدوي الذي يقوم به األفراد، أما إذا . اً النظام التقليدي يعتمد اعتامد

استخدم الحاسوب يف تنفيذ بعض أو كل العمليات املكتبية فيعرف النظام بأنه نظام مبني 

   .عىل الحاسوب

والحاسوب  تفاعل منظم يتكون من اإلنسان واملعلومات ومصادرها"ويعرف النظام هنا بأنه   

فالحاسوب هو مجرد ". رتبطة معاً لتحقيق غايات وأهداف معينةوالربمجيات املستخدمة امل

آلة أو أداة تساعد املكتبي عىل تأدية أعامل مختلفة ومعقدة بأقل كلفة ولكن بدقة أكرب 

  . وبرسعة فائقة تزيد عن دقة النظم التقليدية ورسعتها

لفرعية وقد يشتمل كل نظام مكتبي عىل عدد من النظم الصغرية تعرف باسم النظم ا  

(Sub – Systems) . عىل نظم فرعية للخدمات الفنية، ) نظام كيل(فقد تشتمل املكتبة الحديثة

ويقسم . والخدمات العامة، واإلنتاج، وتسويق املعلومات، والعالقات العامة، واملالية، وغريها

مات نظم أخرى فرعية، فقد يشتمل النظام الفرعي للخد إىلكل نظام فرعي من النظم السابقة 

الفنية مثالً عىل نظم أصغر مثل نظام تنمية مصادر املعلومات، ونظام الفهرسة والتصنيف، 

فعىل سبيل . غرصنظم أ  إىلوينتج عن هذا التقسيم مستوى آخر من النظم تقسم بدورها 

  املثال، قد يشتمل نظام تنمية مصادر املعلومات عىل نظم فرعية خاصة مبجتمع املستفيدين،
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نظم  إىلوتستمر عملية تقسيم هذه النظم الفرعية . وبتقييم املصادر، وبتنقيتها وبالتزويد 

   .صغرية كلام أمكن ذلك

  أسباب االهتامم بنظم املعلومات اإلدارية يف املكتبات

أصبحت نظم املعلومات اإلدارية مهمة ورضورية جداً للمكتبات ومراكز املعلومات يف   

  : ك لألسباب التاليةمنها؛ وذل ،الوقت الحارض، ال سيام

   تضخم حجوم املكتبات ومراكز املعلومات وزيادة عدد وحدتها التنظيمية عىل نحو مل

تعد فيه األنظمة التقليدية قادرة عىل إمداد اإلدارة باملعلومات الالزمة لها بالنوعية 

  .والكمية املناسبتني ويف الوقت املطلوب

  عىل نحو  ت واالتصاالت واستعامل هذه التكنولوجياالتطور املتالحق يف تكنولوجيا املعلوما

مكثف يف املكتبات ومراكز املعلومات، إذ تعد هذه التكنولوجيا أحد العنارص األساسية 

  .املكونة لنظام املعلومات اإلداري الحديث

   زيادة التعقيد يف مهام ووظائف إدارة املكتبات أو مراكز املعلومات،نتيجة لتأثر املكتبة أو

واالجتامعية والقانونية ز املعلومات بالتغريات السياسية والثقافية واالقتصادية مرك

املحيل والدويل، وما يواكبه من  والتكنولوجية وغريها يف البيئة الخارجية عىل الصعيدين

لذلك، البد ملديري املكتبات ومراكز املعلومات كمتخذي . تعقيد يف عملية اتخاذ القرار

ئل ونظم جديدة تساعدهم يف اتخاذ القرار ومتدهم باملعلومات قرارات استخدام وسا

  .الالزمة لذلك

   احتدام املنافسة بني املكتبات ومراكز املعلومات يف مجاالت كثرية مثل تنوع

 املنتجات والخدمات وتسويقها، وتطور النوعية والتقنيات واملستخدمة، 

  إىل وجوب مواجهة واستقطاب املستفيدين، وغريها، مام يستدعي املديرين
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منافسيهم، من حيث رسعة اتخاذ القرارات، وحل املشكالت، واستشعار مجاالت تحسني  

  .األداء العام

  عىل اعتبار أنها مورد  ،زيادة أهمية املعلومات وقيمتها يف املكتبات ومراكز املعلومات

إن . دة اإلنتاجيةإسرتاتيجي، وأنها األساس يف التقدم والتطور والبقاء واالستمرارية وزيا

معالجة املعلومات وتحليلها هي وظيفة جديدة إلدارة املكتبة أو مركز املعلومات، وهي 

هذه الوظيفة فرضتها تطبيقات أنظمة الحاسوب . بعد آخر من أبعاد العملية اإلدارية

وتكنولوجيا املعلومات األخرى يف مختلف النظم الوظيفية للمكتبة أو مركز املعلومات 

  .اج، وتسويق وخدمات، وشؤون مالية، وغريهامن إنت

يكمن يف  يف الوقت الحارض، ،إذن، فالتحدي الذي تواجهه املكتبات ومراكز املعلومات  

كيفية اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات يف تصميم نظم معلومات إدارية متكنها من املنافسة، 

  . ومن مالحقة التغريات البيئية، وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية

  أنواع خدمات املعلومات اإللكرتونية يف املكتبات

   خدمة البحث باالتصال املبارشOnline Searching Service.  

   خدمة اسرتجاع املعلوماتInformation Retrieval Service.  

   خدمة اإلنرتنتInternet Service.  

   بام(خدمة البث االنتقايئ (Selective Dissemination of Information (SDI).  

   خدمة اإلحاطة الجاريةCurrent Awareness Service.  

   خدمة التكشيفIndexing Service.  

   خدمة االستخالصAbstracting Service.  

   خدمة الرتجمةTranslation Service.  



  83  اتــات يف املكتبـتكنولوجيا املعلوم
 

 

  

   خدمة اإلعارةCirculation Service.  

   الخدمة املرجعيةReference Service.  

  ببليوجرافيه الخدمة الBibliographic Service.   

  دوافع اتجاه املكتبات للخدمات املعلوماتية اإللكرتونية

   القدرة عىل تحسيس الفئات املستفيدة بدميومة االتصال)Permanent Connection(  ووجود

التجول املكتبي يف قاعدة متابعة مكتبية من أجل تبسيط نظام التحاور وزيادة فرص 

شحن وتفريغ (تاحة، إضافة إىل االستفادة من الخدمات اإللكرتونية األخرى البيانات امل

  ).…املعلومات والربيد اإللكرتوين 

   إيجاد سبل لربط املستفيدين بعدة نقاط يف وقت واحد لتلبية احتياجاتهم من مختلف

  .أنواع املعلومات املطلوبة

  علومات املختلفة يف شكل إتاحة الفرصة للمستفيدين من استغالل جميع أرصدة امل

  .(Multi Media Data Banks)الوسائط املتعددة 

  ،االتجاهات الراهنة يف عامل املكتبات واملعلومات

ثورة يف مجاالت عديدة، ميكن إيجازها يف املحاور  ،يشهد عامل املكتبات واملعلومات  

  :التالية

   :اتجاهات خدمات املعلومات  1-

بصفته ذي عالقات متبادلة مع فروع  ،لوماتيتأثر مجال املكتبات واملع  

املعرفة األخرى، باألساليب واإلجراءات والنظريات التي تم تطويرها يف تلك 

  (TQM)املجاالت، ومن ذلك تأثره بعلم اإلدارة باألهداف وإدارة الجودة النوعية 
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 Total Quality Management .ت ولقد ظهر فرع جديد يعنى بإدارة موارد املعلوما(IRM) 

Information Resources Management  حيث يضع األساس لعمليات وإجراءات خدمات املعلومات

ومع تركيز إدارة موارد املعلومات عىل املستفيد كمحور . وما تتطلبه من إدارة وتنظيم

للخدمة، ودعم الالمركزية يف إدارة موارد املعلومات، والتكامل بني جميع أشكال املعلومات، 

املعلومات من  إىلهذا املجال ينظر  فإنفادة من التقنية وتبادل املعلومات إلكرتونيا واإل 

   .نوعية الخدمة املقدمة ومناسبتها للمستفيد إىلوجهة النظر اإلدارية التي تنظر 

أسس إدارة موارد املعلومات والتي هي صالحة للتطبيق يف جميع أشكال املؤسسات املعنية 

  .ماتبتقديم خدمات املعلو 

  تعترب املعلومات مورداً، فهي مثل أي مورد آخر لها قيمة وميكن إدارتها.  

  تكتسب املعلومات قيمة باستخدامها.  

  من  ومبا أن املعلومات تكتسب قيمة باالستخدام فإنه يجب توفريها ألكرب عدد ممكن

  .املستفيدين

  يم املنشآت وفقا النسياب ينبغي تنظيم املعلومات لسد احتياجات املستفيد؛ وينبغي تنظ

  .املعلومات

  بثها  متت إدارة املعلومات كمورد، وتنظيمها بغرض: سيتحور العمل بشكل رئيس إذا

  .للمستفيد، وتم تنظيم العمل حسب انسيابية املعلومات

   :اتجاهات الخدمات الفنية  2-

. كراستفادت وظيفتا التزويد والفهرسة من نظم املكتبات اآللية منذ وقت مب  

جهد  إىلولهذه النظم مزايا عديدة وظفتها املكتبات يف العمليات التي كانت تحتاج 

  ومن هذه املزايا التحقق من صحة البيانات. وقوة برشية كبرية قبل دخول هذه النظم
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وانتشار  الببليوجرافية، وإرسال الطلبات أو إلغائها إلكرتونياً، وتقنني السجل الببليوجراىف، 

ملوجهة للجمهور، واإلطالع عىل السجالت الببليوجرافية الخاصة باملكتبة ذاتها الفهارس ا

وغريها من املكتبات من خالل البحث يف قواعد البيانات الخاصة باملرافق الببليوجرافية أو 

اإلنرتنت، وكذلك إدارة امليزانية واستخدام الفهارس اآللية للمكتبات األخرى املتاحة عرب 

  . اإلحصائية ر التقارير والبياناتاملجموعات وإصدا

قوي عىل  تأثريوتواجه املكتبات يف عرص مصادر املعلومات اإللكرتونية، مشكلتان لهام   

فال توجد مكتبة جامعية . خفض امليزانيات، واالنفجار املعريف: االقتناء وتوفري املعلومات هام

التقليدية  –الزمة لتوفري املعلومات يف أي مكان من العامل، تستطيع أن تؤمن املوارد املالية ال

أساليب جديدة  إىلوتحتاج املكتبات . املناسبة لسد احتياجات املستفيدين –واإللكرتونية 

قوة برشية كبرية، وتعزيز  إىلملواجهة هاتني املشكلتني كاستخدام التقنية يف املهام التي تحتاج 

ة واملشاركة يف املوارد، واإلفادة من االتصال التعاون بني املكتبات واإلفادة من اإلعارة املتبادل

   .املبارش بخدمات الدوريات ذات النصوص الكاملة املرسمة، وتفعيل عمليات اإلهداء والتبادل

ومع ظهور مصادر املعلومات اإللكرتونية فقد طبق أسلوب جديد يف توفري   

وفيام  .(Just in Time Acquisition)املعلومات للمستفيدين هو التزويد عند الحاجة 

يتعلق باملصادر اإللكرتونية التي ميكن توفريها عن طريق اإلعارة املتبادلة مع 

ذلك يتطلب إعادة هيكلة  فإناملكتبات األخرى أو عرب خدمة توصيل الوثائق؛ 

أقسام التزويد واإلعارة املتبادلة وتوصيل الوثائق ودمجها مع بعض لتشابه عمليات 

  كام يجب التنسيق أيضاً مع. م واملعالجة فيهاالتحقق والطلب واالستال 
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قسم اإلعارة لطلب الكتب اإللكرتونية عند حاجة املستفيد إليها من املكتبات األخرى عن  

   .طريق اإلعارة املتبادلة

ومن االتجاهات الحديثة يف مجال الخدمات الفنية، والتي ينبغي أن تدرس بعناية من   

كان  (Outsourcing) هو قيام مؤسسات تجارية بأداء أعامل ،ماتقبل املكتبات ومراكز املعلو 

لخص ويلسون وكولفر النتائج وقد . يقوم به أقسام التزويد وتنمية املجموعات والفهرسة

الفنية خارج املكتبة يف عدد من املكتبات  املستهدفة أو املتحققة من مرشوعات أداء الخدمات

   :األكادميية والعامة واملتخصصة باآليت

  تحسني نوعية الفهرسة.  

  إتاحة وقت أكرب للمفهرسني للمشاركة يف مهام خدمات املستفيدين.  

  إعادة توزيع املفهرسني عىل الخدمات األخرى.  

  إعادة هيكلة الخدمات املكتبية.  

  تأمني الضبط البيليوجرايف للامدة املكتبية النادرة.  

  اإلعداد الفني التعامل مع املواد املرتاكمة التي تنتظر.  

  اإلفادة من الخربات غري املتوافرة لدى املكتبة.  

  تعويض عدم توافر املكان داخل املكتبة.  

  تعزيز تأمني الوصول إىل الدوريات اإللكرتونية.  

  تفعيل اإلفادة من املجموعات والخدمات.  

  رفع معدل رسعة استالم الكتب الجديدة جاهزة للرتفيف.  

  ستناد لألسامء واملوضوعاتإنشاء ملفات ا.  

  التوسع يف الخدمات املكتبية دون الحاجة إىل زيادة املوارد.  

  خفض عدد اإلصابات يف أثناء العمل.  
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ومن الخدمات التي تقدمها املؤسسات التجارية يف مجال التزويد وتنمية املجموعات،  

 slip noء عىل جذاذة الكتاب ، وخطة الرشاء بناbook approval planخطة الرشاء رهن املوافقة 

deification plan وخطة التوريد الشامل ،blanket order plan وخطة التوريد الدائم ،standing order 

plan وتحليل املجموعات ،collection analysis  وخدمات توريد الكتب النافذةout of print services ،

وخطة االشرتاك يف ، antiquarian and rare books servicesوخدمات توريد الكتب القدمية والنادرة 

واملطالبة باألعداد الناقصة، وخطة  وبرامج استالم الدوريات ،serials subscription planالدوريات

 onlineعىل الخط املبارش واملحاسبة اإللكرتونية  ، والطلبdeposit account planحساب التأمني 

ordering and electronic invoicing، وخدمات توصيل الوثائق document delivery services،  ونظم التزويد

   .اآلليةوالدوريات 

   :مصادر املعلومات املشبكة  3-

املصادر املطبوعة، وتشمل الكتب : ثالثة أقسام إىلتنقسم مصادر املعلومات عموماً   

املصغرات الفيلمية  واملصادر غري املطبوعة، وتشمل. والدوريات واألوعية الورقية األخرى

غري املطبوعة واملصادر  واملوارد السمعية والبرصية والسمع برصية وغريها من األوعية

اإللكرتونية والتي ميكن تعريفها بأنها مصادر املعلومات التي ميكن الوصول إليها أو قراءتها 

د البيانات وتشمل مصادر املعلومات اإللكرتونية األقراص املليزرة وقواع. بواسطة الحاسب

  .عىل الخط املبارش وقواعد البيانات املخزنة عىل القرص الصلب وغريها من املصادر األخرى

ومصادر املعلومات اإللكرتونية التي ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت، هي   

  عبارة عن نوع من أنواع ملفات الحاسب، ولها عىل األقل موقع واحد من
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وما تحتويه ملفات الحاسب . ها نسخ أخرى يف مواقع أخرىمواقع اإلنرتنت؛ وقد يكون ل

  .يتكون من النصوص وصور الوثائق والصوت وصور الفيديو أو من مجموعة منها

وهناك العديد من مصادر املعلومات املتوافرة عرب اإلنرتنت املفيدة ملهنة املكتبات   

  :وهى. واملعلومات

  النقاش وأدلة الربامج والفهارس العامة  أدلة موارد اإلنرتنت، وتشمل أدلة منتديات

  .للمكتبات وغريها من املوارد املتوافرة

   منتديات النقاش واملؤمترات اإللكرتونية واألسئلة املتكررةFAQ.  

   الدوريات اإللكرتونية والنرشات، ومتاثل التنوع املوجود يف اإلصدارات املطبوعة من

كام يوجد أيضاً مجالت يصدرها أفراد . العلميةاملجالت والنرشات والصحف إىل الدوريات 

  .هواة وليست للربح

  عىل الخط يوجد يف اإلنرتنت أرشيف للنصوص الكاملة للكتب . أرشفة النصوص الكاملة

  ..املبارش واألعامل األخرى القصرية

  مثل يوجد عرب اإلنرتنت عدد من األعامل املرجعية العامة . األعامل املرجعية العامة

وغريها من  اميس العامة والفنية، وقواميس االختصارات، واملكانز، واملوسوعاتالقو 

  .األدوات املرجعية

  يوجد العديد من الوثائق لرشح جميع تطبيقات . أدلة استخدام اإلنرتنت ومواد التدريب

  .اإلنرتنت وهي موجهة لجميع فئات املستخدمني

  لجميع رب اإلنرتنت لجميع األغراض وتتاح آالف من برامج الحاسب اآليل ع. الربامج

    Shareware أجهزة الحاسب وملحقاته، وهي إما أن تكون برامج مرسمة
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  .Freewareأو برامج مجانية ) ميكن استخدامها لفرتة محدودة عىل سبيل التجربة مجاناً (

وتعد مصادر املعلومات اإللكرتونية واحدة من أهم التطورات التي تؤثر يف املكتبات  

ومراكز املعلومات يف الوقت الحارض خصوصاً بعد انتشار استخدامات اإلنرتنت بني جميع 

فتوافر املصادر اإللكرتونية عرب األقراص املليزرة والشبكات غريت من . طبقات املجتمع

وليس من املتوقع أن تختفي . أساليب استخدام املكتبات وسلوكيات البحث عن املعلومات

قليدية يف املستقبل املنظور ألسباب بعضها يتعلق باملكتبات مصادر املعلومات الت

تتعلق بإنتاج املعلومات وتكلفتها واالعتبارات واملستفيدين وتنوع احتياجاتهم، وأخرى 

   .أو اإلفادة منها وكذلك التقنيات املتاحة حالياً  القانونية القتناء مصادر املعلومات

   E – Journals: الدوريات اإللكرتونية  4-

من مصادر املعلومات املشبكة، ولكن ألهميتها  E – Journalsتعد الدوريات اإللكرتونية   

إذ تعترب الدوريات رشياناً هاماً من رشايني املعلومات يف املكتبات . سنفرد لها تفصيالً أكرث

خاصاً للدوريات العلمية يف مختلف التي تويل اهتامماً  ،ومراكز املعلومات وخاصة املكتبات

هي السائدة يف مقتنيات املكتبات حتى قبيل  ولقد ظلت الدوريات املطبوعة. جاالت املعرفةم

الذي  اآليلالوسيط  إىلالقرن املايض، وقبل التحول الجذري يف وسائل نقل املعلومات  نهايات

  . يزداد يوما بعد يوم

ومنذ بضع سنوات تسارعت خطى النرش اإللكرتوين، حتى أصبحت نسبة كثرية   

صدور  إىلالدوريات العلمية تنرش إلكرتونياً بجانب النرش الورقي، مام أدى  من

الكثري من الدوريات املتخصصة يف مجاالت مختلفة يف الوسط إلكرتوين، مام سهل 

  عملية إصدار هذه الدوريات املتخصصة، وخفض تكلفة النرش واإلصدار،
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  .املهتمني بها إىليات ووصولها وليس هذا فحسب بل سهل أيضاً عملية توزيع هذه الدور 

أسعار الدوريات الورقية، وتزايد العبء املايل عىل ميزانية املكتبات، فقد  ويف ظل ارتفاع  

وجدت هذه املكتبات يف الدوريات اإللكرتونية مخرجاً لالشرتاك يف أكرب عدد ممكن من 

  . ورقيةعناوين الدوريات، وبأسعار أقل من االشرتاك املعتاد يف الدوريات ال

وتعرف الدوريات اإللكرتونية بأنها دوريات تعد وتوزع بشكل إلكرتوين وتغطي   

ويوجد عدد من . املقاالت العلمية املحكمة إىلموضوعات عريضة بدءاً من املواد اإلخبارية 

كام توجد دوريات أخرى . الدوريات اإللكرتونية ميكن االطالع عليها عرب اإلنرتنت مجاناً 

صندوق  إىلت خاصة حيث يجب أين دفع املستفيد رسوم اشرتاك يك ترسل تصدرها مؤسسا

   .بريده اإللكرتوين

املنشورة حتى  ونظراً لنجاح الدوريات اإللكرتونية. ويتزايد عدد الدوريات اإللكرتونية باطراد  

بداية عقد التسعينيات امليالدية فمن املتوقع أن تحظى بنرش نصيب أكرب من املقاالت خالل 

  .نوات املقبلةالس

، وانخفاض التكلفة اآليلومن مزايا الدوريات اإللكرتونية رسعة النرش، والتكشيف   

إمكان إعدادها كوثائق وسائط متعددة تجمع بني النص  إىلبالنسبة للمكتبات، إضافة 

. والصوت والصورة الثابتة واملتحركة وارتباطات تشعبية مع وثائق أخرى منشورة عرب اإلنرتنت

زة األخرية كفيلة بجعلها وعاء مختلفاً عن الدوريات الورقية مام يدعم نجاحها ورسعة واملي

   .انتشارها
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   .القضايا املهمة التي ينبغي أن تأخذها املكتبات يف االعتبار عند اختيار الدوريات

  ما هي الدوريات واملميزات التي تسد احتياجات : االختيار من بني الخدمات املتاحة

  يدين، وما مدى تكييفها لتتناسب واحتياجات املستفيدين واملكتبة؟املستف

  ما القيمة التي تحملها الدورية اإللكرتونية، وكيف ميكن وضع قيمة : مربرات التكلفة

سعرية للمزايا التي تهم املستفيد مثل سهولة االستخدام وتوفري الوقت وتأمني الوصول 

هل يوجد مزايا أخرى تعوض عن الدوريات ساعة يف اليوم؟ و  24املستمر طوال الـ 

اإللكرتونية يف مجاالت أخرى مثل أسعار منخفضة لإلعارة املتبادلة، أو التجليد، أو 

  التخزين، أو مبنى جديد؟

  يقدم النارشون واملوزعون خدمات عديدة، لكن كيف ميكن : بوابات الدخول للخدمة

م خدمات الدوريات اإللكرتونية بشكل للمكتبة أو ملجموعة املكتبات أن تكون بوابة تقد

  ثابت ومستمر؟

  ميلك أعضاء هيئة التدريس السلطة والتأثري ولكن أكرث : تحديد موقع الخدمات الجديدة

  .املستخدمني هم من طالب الدراسات العليا

  وشبكة  ما هو موقع الخدمة من سياسات املؤسسة املتعلقة بالحاسبات الشخصية: الدعم

  الخ؟…  من املسئول عن التعريف بالخدمة وتقديم التدريب والدعماملعلومات، و 

  أو النارشون  مبا أن األرشيف يتنامى مع الوقت، من املسئول عن صيانته املوزعون: األرشفة

  .أو املكتبات؟
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  :وتصدر الدوريات اإللكرتونية يف صورتني مختلفتني كالتايل

  إللكرتوين وهذا يشمل الجزء األكرب من دوريات مطبوعة؛ ولها إصدار مواز يف شكل ا

  .الدوريات

   نارش بل  إىلدوريات إلكرتونية فقط؛ أي أنها تصدر يف شكل إلكرتوين فقط وهي ال تحتاج

  . محرر ورمبا هيئة علمية إذا كانت الدورية علمية محكمة إىل

ا أكادميياً، ولكال النوعني أهميتهام يف املجتمع العلمي وأثرهام عىل خلق املعرفة ونرشه  

لذلك حظيت الدوريات اإللكرتونية بأهمية يف صناعة املعلومات كام حظيت باهتامم الكتاب 

  .،واملؤلفني والنارشين واملكتبات ومراكز املعلومات

وهناك شكالن للدوريات اإللكرتونية املوجودة عيل شبكة اإلنرتنت والتي أثرت عىل تحول 

  :دوريات إلكرتونية إىليات مطبوعة فقط الكبري من الدوريات العلمية من دور

   :(Full text Titles)عناوين النص الكامل 

وتحوي عدداً من املجلدات السابقة للدورية باإلضافة لألعداد الحديثة وكل عدد يحوي   

جميع املقاالت املنشورة به مع مقدمة املؤلف ومراجعات كتب ورود قصرية وبعض املواد 

قاالت يف هذه الدوريات كملفات مستقلة أو كحزمة واحدة وتوزع وقد تعامل امل. امللحقة

 إىلوينقسم االشرتاك فيها . بطريقة توحي بان الدورية أو العدد من الدورية يعامل كملف

  :ثالثة أقسام

   عناوين تتوافر عىل اإلنرتنت باملجان وال تحتاج إىل اشرتاك، ويوجد عدد كبري من هذه

  .علمية واإلخبارية كاملة النص واملجانية عىل شبكة اإلنرتنتالدوريات العلمية وشبة ال
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   االشرتاك اآليل عناوين تصدر يف شكلها اإللكرتوين باإلضافة إىل النسخة املطبوعة ويكون

املطبوعة فإن اإلصدار اآليل  أي انه يف حالة االشرتاك يف النسخة. مصاحبا لالشرتاك الورقي

  .اك يف النسخة اإللكرتونية منفردةكام ميكن االشرت . يعطي باملجان

  عناوين تصدر مطبوعة وإلكرتونية ويكون لكل إصدار اشرتاك منفصل .  

  : (Abstracts Titles)عناوين املخترصات 

   املنشورة باألعداد وهي عبارة عن عناوين تقوم فقط بنرشمستخلصات املقاالت والبحوث

ويف نفس الوقت مرجع  ألعداد الجديدةاملطبوعة ولها قيمتها من حيث كونها أشعار با

من الدوريات اإللكرتونية ال يتطلب وهذا النوع . يودي إىل مستخلصات األعداد القدمية

بل يتوفر ذلك باملجان وميكن طلب البحوث كاملة  اشرتاكاً للبحث يف مستخلصات األبحاث

  .من النارش مبارشة لقاء مبلغ محدد

  وريات تطوراً رسيعاً تحقق فيه تحسن يف نوعية املادة لقد تطور النرش اإللكرتوين للد

املنشورة، وذلك عن طريق نرش املجالت العلمية املحكمة املعروفة، ونوعية النرش عن 

  .PDFطريق استخدام برامج ناقلة محسنة تفحص جودة النرش، كاستخدام برنامج 

  تبات، وتشري تعترب الدوريات أوفر أوعية املعلومات نصيباً يف ميزانية املك

اإلحصائيات املتوفرة إىل تفاوت نسبة مخصصات اشرتاكات الدوريات بشكل 

وتشري التقديرات .. ملحوظ، حيث أنها تستأثر بثالثة أرباع ميزانية املكتبات،

دورية علمية تهم املكتبات، نصفها تصدر  25000الحديثة إىل وجود ما يزيد عن 

  ارتفعت أسعارها يف السنوات الخمسكام . نسخة 1000الواحدة منها أكرث من 
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. املشرتكة فيها، مام اضطر غالبية املكتبات إىل إلغاء بعض العناوين %35عرشة املاضية بنسبة 

بغية تغطية التكاليف  إال أن النارشين رفعوا األسعار أكرث بسبب تراجع االشرتاكات،

  .واألرباح

الدوريات اإللكرتونية عدة  ىلإوقد أثارت عملية التحول من الدوريات املطبوعة   

  :تساؤالت هامة وهى

  ما تكلفة الدوريات اإللكرتونية وهل ستكون أكرث أم أقل من الدوريات املطبوعة؟  

  كيف ستكون اتفاقية االشرتاك من النارشين أو املمولني؟  

  وع ما هي الفرتة أو املرحلة االنتقالية التي يجب أن تأخذ يف الحسبان للتحول من املطب

  إىل اإللكرتوين؟

  هل ستقوم املكتبة عىل توقيف االشرتاك يف الدوريات املطبوعة؟  

  ما مدى تأثري ذلك عىل مستخدمي املكتبة، وعىل الباحثني يف الدوريات؟  

   أي من خدمات الدوريات اإللكرتونية ستختار املكتبة، لتفي بحاجة قراءها، وما مدى

  الثقة بهؤالء املمولني الجدد؟

  ل ستحتاج املكتبة، إىل أكرث من ممول يف هذا املجال وكيف سيتم الربط بني الدوريات ه

  اإللكرتونية املختلفة؟

  إىل االشرتاك  هل ستتمكن املكتبة، من اختيار العناوين التي ترغب يف االشرتاك بها أم ستضطر

  يف الحزم التي يعرضها املمولني دون اختيار العناوين؟

  ني الدوريات اآللية وفهرس املكتبة اآليل والخدمات املرجعية األخرى كيف يتم الربط ب

  كقواعد البيانات اآللية؟

  يف الدورية  ماذا عن األعداد القدمية أو أرشيف الدورية وعن إمكانية توفره عند االشرتاك

  آليا؟ وماذا عن بقاء أرشيف الدورية بعد قطع االشرتاك؟
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  رصف واستخدام العناوين املشرتك يف نظام اإلعارة بني هل سيكون للمكتبة، الحق يف الت

  املكتبات والذي هو ممكن يف حالة الدوريات املطبوعة؟

   ما هي اإلمكانات اآللية الالزمة للدخول إىل مواقع الدوريات والتي تشملHardware 

  والتوصيالت واملحوالت االتصاالت والشبكات اإللكرتونية؟ Softwareو

   شرتاكات اآللية عىل خدمة قسم الدوريات والنشاط اليومي يف خدمة ما هو أثر اال

  املستفيدين وهل سيؤثر ذلك سلباً أم إيجاباً؟

  ما تأثري ذلك عىل أقسام املكتبة األخرى كقسم املراجع واإلعارة؟  

  E-Books: الكتب اإللكرتونية  5-

نرش حيث تنتج الكتب بأنه شكل من أشكال ال E – Publishingيعرف النرش اإللكرتوين   

بأشكال  E-Booksوميكن إنتاج الكتب اإللكرتونية . املعتادة ةوتخزن إلكرتونياً بدالً من الطباع

عديدة تشمل إنتاجها عىل الخط املبارش، أو يف أقراص مرنة أو مضغوطة، أو عىل شكل ملف 

ن تحميله يف حاسب ميكن تحميله أو إرساله عرب الربيد اإللكرتوين، أو عىل شكل ملف ميك

وال يشمل النرش اإللكرتوين حسب هذا التعريف . جهاز قارئ محمول أو أي جهاز مامثل

لكتاب سبق نرشه وطباعته ) عىل الخط املبارش أو يف أقراص مضغوطة(إنتاج نسخة إلكرتونية 

   .عىل الورق، أو طرح نسخة إلكرتونية بالتزامن مع نرش الكتاب ورقياً 

كرتوين أنه يساعد عىل تخفيض املدة التي يستغرقها نرش ومن مزايا النرش اإلل  

العمل، ويفتح املجال أمام عدد أكرب من املؤلفني املبتدئني، ويتيح إخراج الكتب 

وتضمينها كل أشكال املعلومات من نص وصوت وصورة، ويوفر الكتب عىل مستوى 

  ،العامل، ويخفض تكلفة بقاء الكتاب معروضا لدى النارشين ودور البيع
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أما عيوبه فهي ارتفاع األسعار، وانخفاض معدل املبيعات، وعدم تواجد الكتب اإللكرتونية يف 

محالت بيع الكتب، واالعتامد يف إعداد الكتب ونرشها عىل برامج وتقنيات محددة قد ال 

تتوافر لدى املستفيد، وعدم الحامية ضد النسخ أو تغيري املحتوى، وعدم إقبال املستفيدين يف 

  . (Allen, 2000)وقت الراهن عىل القراءة من الشاشة ال

وألن الكتب اإللكرتونية تتكون من األجهزة التي تعرض النصوص اإللكرتونية والنصوص   

اإللكرتونية ذاتها فيمكن للمفهرس أن يفهرس الجهاز وما يحتوي من عناوين أو يفهرس 

الحالة يستطيع املستفيد  ويف هذه. العناوين فقط ويعد مداخل لها يف الفهرس العام

   .وكذلك استعـراض النص الكامل ةاستعراض بيانات ببليوجرافية عن الكتـب اإللكرتوني

   :ملكية مصادر املعلومات وإتاحة الوصول إليها  6-

النموذج األول هو امتالك أوعية املعلومات وفقاً : يوجد منوذجان لتنمية املجموعات  

مجموعات املكتبة بأنها ما  إىلأما النموذج الثاين فينظر . ا لهمالحتياجات املستفيدين وإتاحته

والواقع أن اإلفادة من تأمني . محتواه إىلما ميكن تأمني الوصول  إىلتقتنيه من أوعية إضافة 

وال يزال الحصول عىل الوثائق . ليس جديداً  –،خصوصاً يف املكتبات –املعلومات  إىلالوصول 

لة أو تقديم خدمات املعلومات من قواعد البيانات عىل الخط عرب خدمة اإلعارة املتباد

  .املبارش أو من األقراص املليزرة يقتطع جزءاً من ميزانيات املكتبات

هناك  فإنولكن مع انتشار مصادر املعلومات اإللكرتونية وتزايدها كامً ونوعاً،   

وقد يكون . لوماتاملحتوى بدالً من امتالك أوعية املع إىلتأمني الوصول  إىلاتجاه 

  الوقت مبكراً لحدوث التحول الكامل، ولكن من املؤكد أننا نعيش بدايته 
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وال ينبغي االستمرار يف الجدل حول هذه القضية ألنها تتعلق بفعالية خدمات املعلومات 

  .املحتوى إىلمقارنة بتكلفتها؛ بل يجب الرتكيز عىل التوازن املثمر بني االمتالك وتأمني الوصول 

   :)اإللكرتونية(املكتبات الرقمية   7-

إنشاء مواقع لها يف الشبكة،  إىلبعد انتشار تطبيقات اإلنرتنت، دأبت كثري من املكتبات   

وربط فهارسها عىل الخط املبارش، وعرب هذه املواقع حيث يستطيع املستفيد أن يصل إليها 

ستخدام لإلنرتنت ال يحول وهذا اال . واإلفادة منها من أي مكان من العامل ويف أي وقت

مكتبات رقمية التي تختزن معلومات إلكرتونية وتتيحها للمستفيد عرب  إىلاملكتبات التقليدية 

  . اإلنرتنت كام سرنى الحقاً 

مثلها مثل  –إن فكرة املكتبة الرقمية مل تكن وليدة عقد التسعينيات امليالدية، بل كانت   

   .من العلامء والرواد يف هذا املجالنتيجة تراكم جهود عدد كبري  –أي تطور

   :تعريفات املكتبة الرقمية حسبام هو متداول بني املهتمني

   مجموعة من املواد التي تم تحويلها إىل بيانات رقمية أو املواد املرمزة بصيغة قابلة

  .للتبادل إلكرتونياً 

  املؤسسة التي متلك هذه املواد أو التي تتحكم يف استخدامها.  

  هة التي تربط يف شبكة املؤسسات القامئة لتوفري االتصال باملعلومات اإللكرتونية، الج

  .وتضع األسعار، وتوفر أدوات البحث، وتحمي حقوق التأليف

  مجموعة املؤسسات التي تجمع املعلومات.  

   املكتبة التي متسح جميع أشكال املواد ضوئياً، وتدخلها عن طريق لوحة املفاتيح، وترمزها

  .دف إتاحة الوصول إىل جميع مقتنياتها إلكرتونياً من أي مكانبه
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  أو هي املكتبة التي يتوافر لديها اتصال باإلنرتنت ومجموعة قواعد معلومات مليزرة.   

   :وتتميز املكتبات الرقمية مبيزات عديدة، منها

  شخيص  له حاسب إيصال املعلومات إىل املستفيد أينام كان يف عمله أو يف منزله إذا توافر

  .واتصال شبيك

  استغالل طاقات الحاسب الهائلة يف البحث عن املعلومات واستعراضها.  

  املشاركة يف املعلومات خصوصا النادر منها وقليل االستخدام.  

  حداثة املعلومات التي تشكل محتويات املكتبة الرقمية.  

  إتاحة املعلومات يف جميع األوقات.  

  ال جديدة من املعلوماتإمكان إنشاء أشك.  

  إمكان تخفيض تكلفة املكتبة الرقمية وإدارتها.  

  :تسويق املعلومات العلمية والتكنولوجية  8-

يقوم النشاط التسويقي معرباً عن أحد مالمح اإلدارة الذكية الفاعلة من أجل إرضاء   

وى الدافعة لالرتقاء وإشباع الحاجات املتطورة واملتغرية للباحثني، وليصبح التسويق إحدى الق

بخدمات املعلومات، فمن املهم التعرف عىل دوافع القارئ والباحث وتحديد مكان تواجده 

 إليهوما الذي يؤثر يف قراراته لالستفادة بالخدمة املعلوماتية، حتى ميكن أن يتم التوجه 

املعلومات  ة وسياسات جاذبة، فمن املفيد واملهم للقامئني عىل املكتبات ومراكزإسرتاتيجيب

فيها، أن يعلموا أنهم يخدمون قراء ودارسني وباحثني متنوعي الرغبات، لذا يلزم السعي 

  .لتطوير ما لديهم من مقتنيات مام يجعل هذا القارئ أو الباحث هو دامئاً الزائر املرتقب
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إن تفحص ما هو متاح من خدمات معلومات وتحليل معناها ميكن القامئني عىل   

لوماتية من رسم شكل املستقبل، مع توقع حجم ونوعية النشاط، متهيداً الخدمات املع

ة التسويق ورسم السياسة الهادفة للوصول للمستفيد املرتقب بأقل جهد إسرتاتيجيلصياغة 

وأدىن تكلفة، كذلك يتعرف الباحث أو املستفيد عىل ما أعد له من خدمات معلوماتية إلشباع 

  .عددةحاجاته ورغباته املتنوعة واملت

لقد أصبح التسويق صيحة العرص يف مجال املعلومات العلمية والتكنولوجية إلشباع   

الحاجات، من خالل املزيج املتكامل من الخدمات الذي يقدم عليه املتخصصون 

ومسؤولياتهم يف إشباع الرغبات، والحاجات املتطورة واملتغرية للمستفيدين، والتي تعترب املربر 

عي املجدي ملجهوداتهم، عىل افرتاض أن االهتامم بالزائر أو الباحث أو االقتصادي واالجتام

  .املستفيد هو أصل ومربر قيام النشاط ذاته

وميكن أن يتضمن النشاط ثالث مهام رئيسة يف ظل إدارة فاعلة للمعلومات العلمية   

  :وهذه املهام هي ،والتكنولوجية يف املكتبات ومراكز املعلومات

  جات وتوفري املوارد البرشية واملادية واملدخالت املعلوماتية الالزمةتدبري االحتيا.  

  تنظيم املوارد وتوجيهها وتشغيلها.  

  العلمية  الترصف يف املخرجات بالعرض الذيك مبا يعطي أقىص عائد ممكن من املعلومات

  .والتكنولوجية

  :الحاجات والرغبات) أ

لمية والتكنولوجية هي نقطة البدء تعد الرغبة والحاجة لخدمات املعلومات الع  

يف النشاط التسويقي لها، كام تعترب الرغبة يف تقديم خدمات املعلومات مبثابة 

  السبيل الختيار الوسيلة الالزمة إلشباع هذه املتطلبات، لذا فالقامئني عىل إدارة 
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ل يقوموا أيضاً املعلومات العلمية والتكنولوجية ال يعتنوا بتنمية الحاجات وتوليدها فقط، ب

يف القرارات الخاصة باختيار نوع الخدمة املعلوماتية  تأثريبإشباع الرغبات وتوجيهها وال

  .الالزمة، حيث تتحقق قيمة الخدمة وفقاً لقدرتها عىل إشباع منافع مبارشة لدى املستفيدين

  :تبادل املنافع ) ب

املعلوماتية أن يعطي تعترب عملية التبادل لب قضية التسويق، فعىل مقدم الخدمة   

للمستفيد شيئاً ذا قيمة بالنسبة له، مقابل يشء ذي قيمة يقدمه املستفيد للقامئني عىل 

الخدمة املعلوماتية، أال وهو مزيد من اإلقبال واالزدهار يف العمل ومزيد من التدفق عىل 

  .طلب الخدمة التي تقدمها املكتبة

  :تبادل يقوم عىلهذا ال فإنبناء عىل مفهوم تبادل املنافع، 

   املستفيد ومقدم الخدمة املعلوماتية(وجود طرفني يف التعامل.(  

   يكون لكل طرف القدرة عىل االتصال والتلقي يف الوقت املناسب وبالشكل الصحيح، من

  .املرة األوىل ويف كل مرة

   القارئ، الدارس، الباحث(االنطالق نحو جهة املستفيد.(  

  لتسويقي للمعلومات العلمية والتكنولوجية والعملية التنظيمية الرتابط بني النشاط ا

  ).التوجيه - التخطيط - التحليل(واإلدارية الفاعلة والحاكمة 

   استمرار الوظيفة الرتويجية للمعلومات، أي استمرارية االرتباط باملستفيد والعمل عىل

  . جذب مستفيدين جدد

  :العرض والطلب) ج

  ض والطلب عىل خدمات املعلومات العلمية والتكنولوجيةتعترب املواءمة بني العر   
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رضورة يطلبها مجتمع املستفيدين، لذا فمن املهم التنبؤ بحجم الطلب يف األجلني القصري  

وتتمثل الصعوبات التي . والطويل يف إطار إدارة ذكية للمعلومات العلمية والتكنولوجية

تفيدين عىل مدى إثارة الطلب االنتقايئ وفق تعرتض عملية التبادل بني مقدمي الخدمة واملس

  :النقاط التالية

   الرغبة والقدرة عىل االقتناء(زيادة عدد مستخدمي املعلومات.(  

   تشجيع املستفيد عىل التعامل –توسيع قاعدة الخدمة (زيادة معدالت االقتناء.(  

   وىإلشباعي للمستفيد ثم االرتقاء بهذا املستااملحافظة عىل املستوى.  

  التغلب عىل فجوة املنافسة مع املؤسسات املشابهة.  

  مجاراة املنافسني ثم التميز عليهم يف تقديم تنوع يف خدمات املعلومات.  

تخطي الفواصل املختلفة من خالل  إىل ،وتسعى جهود التسويق يف خدمات املكتبات  

عة التملك، هذا فضال عن توليد بعض املنافع مثل املنفعة الزمانية واملنفعة املكانية ومنف

  .املنفعة يف بعض األحيان

   :زيادة الخدمة التسويقية) د

ميكن أن يتحقق مزيد من الخدمة التسويقية يف مجال املعلومات العلمية والتكنولوجية   

  :من خالل ،يف املكتبات ومراكز املعلومات

   جددارتياد مناطق جديدة لتواجد املستفيدين والعمل عىل جذب مستفيدين.  

  عرض استخدامات جديدة ومناذج متنوعة لخدمات املعلومات العلمية والتكنولوجية.  

  تنوع اإلتاحة املمكنة من خدمات املعلومات.  
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  التكنولوجيا عىل املكتبات تأثري

الحديثة، مل تكن معظم املكتبات مصممة لتستوعب التكنولوجيا  :املباين والتجهيزات    1-

أجهزة معالجة   التفكري واألخذ باالعتبار نوع وعدد وتطبيقاتالتي يدفع إدخالها إىل

البيانات وكافة أشكال تكنولوجيا املعلومات، كام يؤخذ يف االعتبار عند التصميم تزويد 

كافة أجزاء املكتبة بوصالت ونقاط كهربائية غري متقطعة، ويف ضوء ذلك البد من إعادة 

  .النظر يف حجم املكتبة وشكلها وتصميمها

االتصاالت  لقد تحقق من خالل تكنولوجيا الحاسوب وتكنولوجيا :الترشيعات والقوانني    2-

مفهوم القرية الكونية، فاملستفيد املتواجد يف مدينة ما يف العامل يستطيع اآلن الوصول 

إىل معلومات مخزنة عىل حواسيب يف مدينة أخرى بعيدة آالف األميال، ومع أنه قد ال 

حيث اللغة والدين والثقافة والبيئة، أو غريها من املدينتني إال القليل من يجمع بني هاتني 

والقواعد األخالقية والقيم، إال أنهام يتشاركان يف استخدام  القوانني واألنظمة والترشيعات

ذلك أن انتقال . للمعلومات مبا ينطوي عليه ذلك من فوائد ومخاطرمصدر واحد 

قية واقعة من خالل اإلنرتنت أو غريها، وأصبح من عرب الحدود أصبح حقي املعلومات

ليس متوافقاً الرضوري التفكري يف كيفية استيعاب معلومات وأفكار وثقافات من أصل 

الحكومية أو املعلومات  بالرضورة مع اآلخرين، كام أن بعض فئات املعلومات كالسجالت

أو الطويلة تعامل بطرق الشخصية أو املعلومات التي تحكمها قوانني الحامية املؤقتة 

  .مختلفة يف دول متعددة؛ ولذا يتوجب أخذها يف االعتبار عند الترشيع

  كان البد يف عرص املعلومات الجديد  :تعليم علم املكتبات واملعلومات    3-
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من توافر نوع جديد من العاملني يف مجال املكتبات، وهنا يربز جانبان يتطلبان اتخاذ 

  :خطوات حاسمة هام

هناك حاجة ماسة وحقيقية لتأسيس برنامج لعلم املكتبات واملعلومات يف واحدة   - أ  

من الجامعات يف كل قطر عريب عىل األقل، عىل أن يكون هذا الربنامج عىل 

مستوى الدرجة، الثانية؛ من أجل تخريج متخصصني أكادمييني وخرباء مؤهلني 

  .للتعامل مع تكنولوجيا املعلومات يف املكتبة

ملتخصيص  يجب تصميم الربنامج بطريقة مدروسة تعكس الحاجات الحالية واملتوقعة   -ب

املعلومات، عىل أن يكون الرتكيز عىل إدارة املعلومات واملعرفة واملعلوماتية 

  .واالتصاالت

يجب إيالء االهتامم الكايف ملتطلبات التوظيف يف املكتبات ومراكز  :املوظفون والتوظيف    4-

حيث املؤهالت واالختيار ونوع التوظيف، والتدريب أثناء الخدمة املعلومات من 

  :والدوافع والريض عن العمل، ويتعني عىل املكتبات والقامئني عليها األخذ مبا ييل

عن خزن  البد للمواصفات التقليدية للمكتبي أو املسئول :مواصفات املكتبي املؤهل  -أ   

املكتبي الذي تتوفر لديه الخربة املعلومات من أن تتغري، وينبغي البحث عن 

قادراً عىل التعامل مع موارد والقدرة عىل التعامل مع التكنولوجيا، عىل أن يكون 

منها، فعىل أمني املكتبة أو متخصص  املعلومات الجديدة والبحث فيها واالستفادة

املعلومات أن يكون جزءاً من املكتبة العاملية أو مكتبة الواقع التخييل، بحيث 

  .ساهم فيها ويستفيد منها لصالح املستفيد النهايئي

البد يف عرص املعلومات من دعم التعليم املستمر، : حاجات التدريب   -ب

  والتعليم عن بعد، والتعلم من خالل الخربات املكتبية، ويتوجب عىل
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الحواسيب أمناء املكتبات تعلم كل ما هو جديد؛ ليكونوا قادرين عىل التعامل مع 

املستفيدين، وهذا ال  ت املعلومات واالتصاالت وقواعد البيانات وحاجاتوشبكا

  .يتأىت إال من خالل التعلم املستمر مدى الحياة

أهدافاً  عىل كل مكتبة أن تضع سياسات، وتحدد :دور املكتبي يف نقل التكنولوجيا  -ج

ويتطلب  .النهايئواقعية إلدخال التكنولوجيا إىل املكتبة ودعمها لصالح املستفيد 

يف املكتبات ومراكز املعلومات هذا األمر التعاون املستمر والنقاش العلمي بني العاملني 

وسوف يتدعم دور املكتبي يف املستقبل  والعاملني يف مراكز الحاسوب والتكنولوجيا،

حني تسود التكنولوجيا ليكون أكرث قدرة عىل توفري املعلومات للمستفيد بشكل 

أقل، من خالل إرشاد املستفيدين ألفضل الطرق للبحث يف أكرث كفاءة وبكلفة 

  .موارد املعلومات والوصول إليها

املعلومات لعل من أكرث القضايا التي تؤثر عىل املكتبات يف عرص  :املخصصات املالية    5-

امليزانيات تأخذ  أهمية املخصصات املالية واملوارد البرشية وطريقة توزيعها، إذ بدأت

دة من حيث توزيع بنودها، التي تتأثر بنوع وعدد املوظفني الذين سيتم أشكاالً جدي

املطبوعة يف املكتبة، والوصول إىل موارد استخدامهم، واملوازنة بني املواد املطبوعة وغري 

ومشاركة املوارد وتنمية املوارد البرشية، وتعليم  املعلومات خارج املؤسسة واملتشابكة

وال يتطلب األمر بالنسبة للجامعات تخصيص موارد . ماتاملستفيدين، وتسويق املعلو 

  .مالية أكرث للمكتبات فحسب، بل النظر يف طريقة توزيعها أيضاً 

نتيجة للتغيري يف مصادر املعلومات وطريقة  :سلوك البحث عن املعلومات    6-

الوصول إليها يف أماكن بعيدة ومتعددة، ورسعة التغري يف حاجات املعلومات بناء 

  كميات املعلومات املسرتجعة، فقد تأثرت الطريقة التي يبحث بها عىل
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املستفيد عن املعلومات والطريقة التي يغري بها إسرتاتيجية البحث من وقت آلخر، كام تغري  

ولعل . سلوك املستفيد يف البحث عن املعلومات بسبب التغري يف مكان وجود املعلومات

وسوعات واملصادر املرجعية األخرى بني يدي املأوضح األمثلة عىل ذلك، هو وجود 

الربيطانية وقاموس أكسفورد واألطالس العديدة األخرى،  املستفيد يف البيت كاملوسوعة

باإلضافة إىل العديد من قواعد البيانات اإلحصائية والببليوجرافية األخرى املحملة عىل 

املستفيد لن يحرض بنفسه إىل األقراص املرتاصة أو عىل اإلنرتنت، ولعل كل ذلك يعني أن 

املكتبة إال إذا كان قد استنفد وسائل البحث األخرى املتاحة أمامه، ومن هنا فإن دوراً 

جديداً ومختلفاً ينتظر أمني املكتبة بناء عىل التغري يف سلوك املستفيد، يف ضوء التغريات 

  .التكنولوجية

وهو  النقطة املحورية يف نظام املعلومات، إن املستفيد هو: التفاعل بني املستفيد والنظام    7-

جوهر النظام، ورضاه هو الهدف األسايس من تطوير الخدمات وتحسينها، وعليه فإن 

التكنولوجيا مهدت وسهلت عملية التغذية الراجعة من املستفيد ليك يقوم النظام 

 باالستفادة من ردود الفعل وتقديم نتائج بحث وخدمة أكرث جودة، كام مكن هذا

التفاعل بني املستفيد والنظام املستفيد من التعبري عن آرائه يف واجهات البحث وطريقة 

ومن خالل التفاعل بني النظام . عمل الكشافات ورسعة النظام والدقة يف االسرتجاع

واملستفيد، أصبحت الفرتة التي يتعني عىل املستفيد خاللها االنتظار للحصول عىل نتائج 

  .غري موجودةقصرية جداً، ورمبا 
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  األولمراجع الفصل 

 تصميم الهياكل التنظيمية مع دراسة يفدور التكنولوجيا  :املطروىش عبد الـلـهبدريه أحمد 

رسالة  –ميدانية عىل األجهزة الحكومية االتحادية بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 .م2001 –لقاهرة جامعة ا –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –غري منشورة  ماجستري

 –الطبعة األوىل  –نقل وتوطني التكنولوجيا  يفاملراكز التكنولوجية ودورها  :عوض مختار

  .م1999 –املكتبة األكادميية 

 – الطبعة األوىل –إشكاليات التعليم املستمر والتدريب املعاود  :وآخرون ،طلعت عبدالحميد

 .م2004 –املنيا  –دار فرحة 

مركز   –الطبعة األوىل  – 21خيارات مرص للقرن  ،ثورة التكنولوجيةال :محمد السيد سعيد

 .م1996 –القاهرة  –ة سرتاتيجيالدراسات السياسية واإل 

 –أثر استخدام نظم دعم القرار عىل فعالية القرارات اإلدارية  :الدين عبداملجيد صابر عز

 .م1995 –جامعة اإلسكندرية  –كلية التجارة  –رسالة ماجستري 

 الحاسبات وتكنولوجيا يفدراسات متقدمة  :ةالسيد شحات ةوشحات ،الوهاب نرصعبد

  .م2003 –اإلسكندرية  –الدار الجامعية  –املعلومات 

 –القاهرة  –دار النعامن  –تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية  :عىل محمد عبداملنعم

 . م1996

دراسة : ملعلومات يف البيئة اإللكرتونيةالبرشية يف قطاع ا تطوير املوارد"سامل محمد سامل 

التحديات والفرص املتاحة للمكتبات : يف" اململكة العربية السعودية لالهتامم املؤسيس يف

. أعامل املؤمتر السنوي الثامن لجمعية املكتبات املتخصصة: األلفية الجديدة الخليجية يف

 .2000املتخصصة، جمعية املكتبات : يبوظبأ 



  107  اتــات يف املكتبـتكنولوجيا املعلوم
 

 

  

يف  دراسات .املعلومات وتكنولوجيا املعلومات عىل أعتاب قرن جديد.بدالهادىع يمد فتححم

  .2000مكتبة الدار العربية للمكتبات، : القاهرة. 5.علم املكتبات واملعلومات

املعلومات يف الوطن  خصايئالتعليم املستمر وتحديث املعلومات أل . "أمان محمد محمد

  .1ع) 1987( ،8املجلة العربية للمعلومات مج  ."العريب

 .1998دار املسرية، : عامن. التعليم بني النظرية والتطبيق تكنولوجيا. محمد محمود الحيلة

والعرشين دار  يتربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحاد: براهيم عبد الوكيل الفارإ 

 .م2003 –العني  – يالكتاب الجامع

الطبعة  – )ظل عامل متغري يف(بيوتر التعليم باستخدام الكم :وآخران ،أحمد جمعه أحمد

 .م2006 –اإلسكندرية  –دار الوفاء  –األوىل 

جامعة  –سلسلة تكنولوجيا التعليم  –تكنولوجيا التعليم  إىلاملدخل  :حمد حامد منصورأ 

  .م1992 –املنصورة 

املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات  :الـلـهوسيد حسب  يأحمد محمد الشام

  .م2001 – ةالقاهر  –املكتبة األكادميية  – الثايناملجلد  –ات والحاسبات واملعلوم

 –مكتبة الرشد  –الطبعة األوىل  – لكرتوينتكنولوجيا التعليم والتعليم اإل :أحمد محمد سامل

 .م2004 –الزقازيق 

مركز : بريوت .يف العرب والعوملة). التكنولوجية(ثورة املعلومات الجوانب التقانية . نبيل عيل

 .126- 103ص . 2000دراسات الوحدة العربية، 
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 الفصل الثاين

 

  

 املفهوم والخصائص: املكتبة اإللكرتونيـة 

  

 :يةلكرتوناملكتبة اإل

وملواجهة  تعد احتياجات املستفيدين مبثابة حجر الزاوية لتخصص املكتبات واملعلومات،

ستفيدين واإلجابة عىل تساؤالتهم تجرى العديد من الدارسات والبحوث عىل احتياجات امل

أوعية املعلومات وما يرتبط بها من عمليات كاالقتناء والتنظيم واالختزان واالسرتجاع؛ ذلك أن 

  . مواجهة تلك االحتياجات إمنا يتوقف عىل طبيعة املعلومات املقدمة كامً وكيفاً 

ت الحديثة وما تنتجه من قدرات هائلة يف مجال إنتاج ومام ال شك فيه أن التقنيا 

املعلومات ومعالجتها واختزانها واسرتجاعها وبثها قد أحدثت تغيريات جوهرية يف طبيعة 

  .املعلومات من ناحية وأشكال الوسائط التي تنطوي عليها من ناحية أخرى

املعلومات ات ية دون سائر التطبيقات املختلفة لتقنيلكرتونوتكتسب املكتبات اإل

هذا النوع من املكتبات  ويضطلع. وشبكاتها أهمية متزايدة يف املرشق واملغرب يف الوقت الراهن

اقتناء مصادر معلومات : العرصية بتقديم مستو راق من الخدمات املعلوماتية من خالل

متنوعة، وإنتاج وتصميم مصادر معلومات جديدة، وإنشاء قنوات للتواصل والتحاور بني 

  .تمعي املكتبيني واملستفيدين، واقتفاء أثر املعلومات والبحث عنها أينام وجدتمج
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ية عىل إتاحة أساليب غري مسبوقة لتطوير املكتبات لكرتونوال تقترص أهمية املكتبات اإل

فحسب، وإمنا متتد هذه األهمية لتشمل استعراض املتطلبات املستقبلية الالزمة لتحديث 

بخاصة فيام يتعلق بتنمية الجوانب املهنية للعاملني باملكتبات ومرافق املكتبات التقليدية، و 

  .املكتبات واملعلومات خصايئاملعلومات بهدف صياغة منوذج جديد أل 

  : ية وخصائصهالكرتونتعريف املكتبة اإل

يظهر من خالل تنبؤات املتخصصني يف مجال املعلومات واملكتبات أن دور املكتبة  

) ولفرد النكسرت(وعىل املكتبات أن تغامر للدخول يف هذا االتجاه، وكان  اإللكرتونية سيتسع،

يف مجمل كتاباته يؤكد عىل تسارع الزحف اإللكرتوين وظهور نظم املعلومات غري الورقية، 

املكتبة ودور املكتبيني ويعمل عىل تحفيز املكتبيني عىل إعادة النظر يف تقييم دور 

ننا نقرتب من اليوم الذي ميكن أن تكون فيه مكتبة عظيمة أ  إىلمعلومات، ويشري  كاختصايص

  . للعلوم داخل مساحة ال تضم سوى منافذ إلكرتونية ومعدات توصيل أخرى

وتكفل لنا  ويؤكد كذلك بأننا نتحرك اآلن برسعة ويف مد ال ينحرس نحو مجتمع بال ورق،

نظام عاملي يتم فيه تصور  التطورات الهائلة يف علوم الحاسوب وتقنية االتصال القدرة عىل

خالص، ولن تكون هناك حاجة  تنفيذ تقارير البحوث ونرشها وبثها واإلفادة منها يف جو إلكرتوين

الورق يف هذا املجتمع، ونحن اآلن يف مرحلة انتقالية يف حلقة التطور الطبيعي من  إىل

  . اإللكرتونيات إىلالطباعة عىل الورق 

بتطورات حديثة يف موضوعات مختلفة مثل املؤمترات  (M. Wolff)وتتنبأ ماري وولف 

ها امللموس عىل تنفيذ تأثري اإللكرتونية، والربيد اإللكرتوين، والنرش اإللكرتوين، والتي سيكون لها 

  . وظائف املكتبة يف املستقبل
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أن املكتبات لها دور حيوي يف العرص اإللكرتوين،  (J. Thompson)ويرى جيمس طومسون 

تها يف اختيار وتخزين وتنظيم ونرش املعلومات سوف تبقى ذات أهمية عالية، وأن وأن رسال

طريقة تنفيذ هذه الرسالة أو املهمة يجب أن تتغري بصورة فعلية إذا ما أريد لهذه املكتبات 

فضالً عن ذلك سوف تتضاعف مصادر املعلومات بأشكالها اإللكرتونية  .مواصلة الحيـاة

   (Multi-media)ة وخاصة الوسائط املتعدد

ويورد حشمت قاسم عرضاً وتحليالً ملجموعة مقاالت حول املكتبة يف القرن الحادي 

  . والعرشين نقتطف منها بعض تصورات الباحثني وتوقعاتهم ملكتبة املستقبل

رئيس مجلس املوارد املكتبية يف الواليات  (W. David Penniman)إذ يرى ديفيد بنيامن 

أن ) تشكيل مستقبل املكتبات من خالل القيادة والبحث(يف بحثه عن املتحدة األمريكية 

  , مفتاح استعداد املكتبات للمستقبل هو الرغبة يف التغيري

ورضورة تركيز املكتبات عىل اإلمداد باملعلومات ال مجرد اختزان املعلومات، كام ينبغي 

  . ا متلكه من مقتنياتأن يكون تقييم املكتبات بناًء عىل ما تقدمه من خدمات ال عىل م

تصوراته من خالل خربته يف إدارة مكتبة سان  (Kinneth E. Dowlin)ويقدم كينث داولني 

م ؟ ويعتقد أن 2020فرانسيسكو يف بدايتها املبكرة، ويتساءل هل ستظل املكتبات قامئة عام 

يصال املكتبات ستشغل مبنى ذكياً يحتوي عىل وحدات للبث السمعي واملريئ قادرة عىل إ 

  . املنازل إىلخدمات املكتبات 

وعن تقنيات املعلومات الحديثة وكيفية اإلفادة منها يف املكتبات ومرافق 

  تأمالته عن مكتبة املستقبل ويسجل (David Raitt)املعلومات يسجل ديفيد رايت 
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قر الذيك وامل املشابكة عىل اختالف مستوياتها، إىلتطور استخدام الحواسيب يف املكتبات وصوالً 

الذي تدار جميع عنارصه وعملياته من خالل الحواسيب والذي يطلق عليه ميناء املعلومات 

(Infoport)  ويذكر تقنيات مكتبة املستقبل مثل الكتب اإللكرتونية، والحواسيب، واألسطوانات

 النظم الخبرية والذكاء االصطناعي، إمكاناتتستثمر الضوئية املرتاصة، والربمجيات التي 

  . والشبكات العصبية وغريها

واملعلومات يف مركز املعلومات الفعيل، العلامء (ويقدم باحثون آخرون يف دراستهم عن 

   :ثالث مسلامت هي إىلتصوراتهم املستندة ) القرن الحادي والعرشين

  .إن مكتبات املصادر الورقية يف سبيلها لالنقراض    1-

  .املستفيد ال يحفل مبصدرها أو بكيفية تقدميها إن املعلومات ما دامت متوافرة فإن    2-

  .أن احتياجات املستفيدين من املعلومات ال حدود لها، إال أنه ميكن التعرف إىل معاملها    3-

ويتضح من خالل هذا العرض ملجمل هذه اآلراء والتصورات ووجهات النظر املختلفة 

ما تقدمه من خدمات ال عىل ما تضم  أن أغلبية اآلراء تتفق عىل رضورة تقييم املكتبات بناء

دور هذه املكتبات سوف يتغري، فقد ال تصبح املكان الذي يرتاده  فإنمن مقتنيات، كذلك 

املستفيدون وإمنا املصدر الذي ميكن اإلفادة منه عن بعد، فضالً عن التغريات يف مهن 

حديات التي تواجهها املكتبيني ووظائفهم يف ظل هذه التطورات التكنولوجية املتالحقة والت

  . املكتبات ومرافق املعلومات

والبد من مواجهة حقيقية واضحة وهي أن املكتبات بأنواعها املختلفة قد تأثرت 

  . بالتكنولوجيا الحديثة، وأصبحت وسيطاً بني املستفيد ومصادر املعلومات اإللكرتونية
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أصبح بإمكان املستفيد  فالحواسيب وتقنيات االتصال عن بعد املتاحة يف هذه املكتبات

استخدامها للحصول عىل ما يريده من املصادر املتوافرة يف قواعد بيانات إلكرتونية أغلبها يف 

  . مواقع بعيدة ومتفرقة خارج املكتبة

وقد وفرت مصادر املعلومات اإللكرتونية للفرد إمكانية االتصال وهو يف بيته، أو محل 

لومات لقضاء حاجاته كإيجاد فرص للعمل، أو عمله للحصول عىل ما يحتاجه من املع

للحصول عىل أحدث األخبار، أو الرشاء، أو التسلية، وكذلك ملعرفة األحوال الجوية وأسواق 

   .ذلك إىلالعملة، وما 

ومن خالل ذلك ميكن القول إن مكتبة املستقبل هي املكتبة التي تحقق الوصول 

ل بغض النظر عن مكان الوجود املادي الرسيع والفوري للمعلومات عرب شبكات االتصا

  . للمصادر واملعلومات

كام أنها ال تشغل حيزاً مكانياً واسعاً وال تضم سوى التقنيات واألجهزة ومنافذ ومعدات 

ال سيام أن إدخال . أينام كانتالتوصيل املختلفة لربط املستفيد بقواعد وشبكات املعلومات 

يف النهاية مركزاً مفتوحاً يف عرص بدأ يتجه  املكتبة سيجعلهااملزيد من التكنولوجيا ألمتتة وظائف 

يف مختلف حقول املعرفة مع وجود تسهيالت أكرب نحو النرش اإللكرتوين لإلنتاج الفكري 

   .شبكات املعلومات إىلللوصول 

املكتبات  فإنونتيجة لهذه التطورات املتالحقة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

حتمية فيام يتعلق بدورها يف املجتمع، وبطريقة عملها يف املستقبل،  ستواجه تغريات

ة الوصول إسرتاتيجيوسيكون تركيزها بالنسبة للتزويد والتخزين، عىل سبيل املثال، منصباً عىل 

  . املعلومات بدالً من سياسة االقتناء وتجميع مصادر املعلومات إىل
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التي تحقق موال عىل األجهزة والتقنيات مثل هذه املكتبات ستنفق رؤوس األ  فإنوبذلك 

  . الوصول الرسيع للمعلومات بدالً من رشاء مصادر املعلومات نفسها

ويرى بعض املتخصصني أن إحدى مواصفات املكتبات اإللكرتونية هي قدرتها عىل خزن 

  . املستفيدين من خالل قنوات ومصادر املعلومات اإللكرتونية إىلوتنظيم وبث املعلومات 

   :يةلكرتونامت املكتبة اإلس

   :ويحدد بعض الباحثني أربع سامت أساسية للمكتبة اإللكرتونية وهي

  .عىل إدارة مصادر املعلومات) اآليل(قدرة النظام املؤمتت     1-

  .من خالل القنوات اإللكرتونية) املستفيد(القدرة عىل ربط متعهد املعلومات بالباحث     2-

  .لتدخل يف التعامل اإللكرتوين عندما يعلن املستفيد عن حاجته لذلكقدرة العاملني عىل ا    3-

القدرة عىل تخزين املعلومات وتنظيمها ونقلها إلكرتونياً، واستيعاب التقنيات الجديدة     4-

  .املتاحة يف عرص اإللكرتونيات لدعم قدرتها عىل تقديم خدمات جديدة متطورة

  : يةلكرتونمميزات املكتبة اإل

ر للباحث كامً ضخامً من البيانات واملعلومات سواء من خالل األقراص املرتاصة، أو توف    1-

  .من خالل اتصالها مبجموعات املكتبات ومرافق املعلومات واملواقع األخرى

  تكون السيطرة عىل أوعية املعلومات اإللكرتونية سهلة وأكرث دقة وفاعلية من     2-
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زينها وحفظها وتحديثها مام سينعكس عىل اسرتجاع حيث تنظيم البيانات واملعلومات وتخ

  .الباحث لهذه البيانات واملعلومات

معالجة يستفيد الباحث من إمكانات املكتبة اإللكرتونية عند استخدامه لربمجيات     3-

فضالً عن اإلفادة من  النصوص، ولربمجيات الرتجمة اآللية عند توافرها، والربامج اإلحصائية،

  .Multimedia)(النص املرتابط، والوسائط املتعددة إمكانات نظام 

يف الحصول  تخطي الحواجز املكانية والحدود بني الدول واألقاليم واختصار الجهد والوقت    4-

عىل املعلومات عن بعد، وبإمكان الباحث أن يحصل عىل كل ذلك وهو يف مسكنه أو 

  .مكتبه الخاص

واالتصال بالزمالء يف املهنة والباحثني اآلخرين،  متكن من استخدام الربيد اإللكرتوين    5-

وتوزيع االستبانات  (Discussion groups)وتبادل الرسائل واألفكار مع مجموعات الحوار 

  .واسرتجاعها وغريها

تتيح هذه املكتبات للباحث فرصة كبرية لنرش نتائج بحثه فور االنتهاء منها يف زمن     6-

  .لبحوث عىل أوراق الدورياتضاقت فيه املساحات املخصصة ل

   :مهام أمني املكتبة اإللكرتونية

مهام  إىلتغريت مهام ووظائف أمني املكتبة اإللكرتونية من أداء الوظائف التقليدية 

استشاري معلومات، ومدير معلومات، وموجه أبحاث، ووسيط معلومات للقيام بعمليات 

إتقان مهارات االتصال لإلجابة عن أسئلة و  ،معالجة املعلومات وتفسريها وترجمتها وتحليلها

املستفيدين، وكذلك االرتباط ببنوك وشبكات املعلومات ومامرسة تدريب املستفيدين عىل 

  . استخدام النظم والشبكات املتطورة، وتسهيل مهامت الباحثني
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ويرى بعض الخرباء والباحثني أن املكتبة اإللكرتونية ستزيد الطلب عىل اختصايص 

  : ات من أصحاب الخربة واملعرفة الواسعة للقيام باملهام اآلتيةاملعلوم

استشاري معلومات يعمل عىل مساعدة املستفيدين وتوجيههم إىل بنوك ومصادر     1-

  .معلومات أكرث استجابة الحتياجاتهم

  .تدريب املستفيدين عىل استخدام املصادر والنظم اإللكرتونية    2-

  .ها للمستفيدينتحليل املعلومات وتقدمي    3-

  .إنشاء ملفات بحث وتقدميها عند الطلب للباحثني والدارسني    4-

  .إنشاء ملفات معلومات شخصية وتقدميها عند الحاجة    5-

  .البحث يف مصادر غري معروفة للمستفيد وتقديم نتائج البحث    6-

ول عىل مساعدة املستفيد يف استثامر شبكة اإلنرتنت وقدراتها الضخمة يف الحص    7-

  .املعلومات

ومثل هذه املهام تتطلب إعداداً خاصاً الكتساب مهارات معينة يف مواجهة التطورات 

الرسيعة واملذهلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتقديم خدمات شاملة ومتجددة 

  . تتامىش مع روح العرص وثورة املعلومات

عليها إعادة  ومرافق املعلومات فرضتإن هذه التحديات الكربى التي تواجهها املكتبات 

النظر يف برامجها وخدماتها، كام حتمت أيضاً عىل مدارس املكتبات واملعلومات تغيري وتطوير 

مناهجها لتواكب التطورات الحاصلة يف عامل املعلومات نتيجة الستخدام الحواسيب ووسائل 

ارات الالزمة ملواجهة هذه االتصال بعيدة املدى، ومن ثم العمل عىل إكساب خريجيها امله

  . التحديات والتحكم يف هذا الفيض الهائل من املعلومات
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وقد حدد النكسرت بعض املتطلبات التأهيلية للمكتبيني للتعامل مع التقنيات الجديدة 

مثل املعرفة التامة مبصادر املعلومات املقروءة آلياً، وكيفية استغاللها بأكرب قدر من الفعالية، 

ات البحث، إسرتاتيجيجيدة بسياسات وإجراءات التكشيف وبناء املكانز، وصياغة ومعرفة 

ومعرفة استخدام تقنيات االتصال، وتحقيق أقىص قدر من التفاعل يف تسهيل طلبات 

   .املستفيدين

أن الوظيفة األساسية التي يقوم بها أمني املكتبة اإللكرتونية  إىلويذهب سمري عثامن 

ومة أو أماكنها، أو املعلومات املطلوبة منه سواء أكان طالب املعلومة هي تحديد مكان املعل

رجل أعامل، أو رشكة، أو باحثاً، وسواء أكانت املعلومة خاصة مبنافسة تجارية، أو تتعلق 

  . بدراسة موضوع علمي أو صناعي، أو تتعلق بتحديد خلفية بحثية ملوضوع ما

  . وسائل االتصال اإللكرتونية ولتحقيق ذلك يستخدم أمني هذه املكتبة جميع

فيمكن القول  (Online)أما النسبة املئوية ملا يجده يف تعزيزات واستخدام الخط املبارش 

٪ أو أكرث من األعامل البحثية التي يقوم بها، فهو يقيض الكثري من 50إن ذلك يشكل حوايل 

لة املوضوعات وقته يف تحديد نوعية املوضوع، أو املوضوعات املطلوبة منه داخل أد

  . املوجودة عىل الخط املبارش أو اإلنرتنت

ويبدأ عمله بإجراء عمل مبديئ ملعرفة ما إذا كانت هنالك موضوعات مشابهة وأماكن 

وجود هذه املوضوعات يف داخل األدلة والفهارس املختلفة، ومبجرد تحديد موقع املوضوع أو 

ضها يف مجموعة األخبار أو القوائم مكانه يقوم بتحرير نرشة أو إصدارة باملوضوع، وعر 

 Subject)أو األدلة املوضوعية  (Search Engines)أو اآلليات الباحثة  (Mailing Lists)الربيدية 

Directories) لتيسري إتاحتها للباحثني .  
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 .World Wide Webويفضل بعض أمناء هذه املكتبات استخدام الشبكة العنكبوتية 

(WWW) يها نسبياً لالستخدامات العامة، والعتبارها الشبكة األرسع مناًء من لسهولة املالحة ف

غريها، فضالً عن استخدام مجموعات األخبار والقوائم الربيدية قبل الدخول يف الشبكات 

  . األخرى

  معوقات إدخال التقنية الرقمية للمكتبات  

األمثل  عىل الوجه من املشكالت التي تقف عائًقا أمام إدخال التقنية الرقمية للمكتبة

املشكالت الناجمة عن قلة الخربة يف إدارة مثل هذه املرشوعات، وعدم توافق برنامج املكتبة 

مع برنامج التشغيل، أو مع املواصفات الفنية لخادم الشبكة، فضالً عن الصعوبات التي 

م تكتنف نظم االتصاالت واالنقطاعات املتكررة التي تسبب خسائر تلحق بكل من النظا

من البد  والخدمات، ولغرض تقديم خدمات معلوماتية متكاملة، وتخطي مثل هذه املعوقات

   :العمل عىل تحقيق اآليت

االتفاق عىل بروتوكول موحد ومقنن يتيح مرونة االتصال بني املكتبات ومرافق     1-

  .املعلومات عىل املستويني املحيل والعاملي

املعلومات الرقمية والتنسيق بني املكتبات إلتباع إنشاء قطاع مركزي لتأمني أوعية     2-

  .األسلوب األمثل للمشاركة يف استخدامها

  .التأكيد عىل رضورة التقييم الدوري خالل مراحل إنشاء النظام الرقمي    3-

االهتامم بالتدريب املوجه للكفاءات، وإتقان األساليب الحديثة يف التخطيط والتقييم،     4-

  .قنيات املعلومات واالتصاالت الحديثةومعرفة استخدام ت

  .تأمني حامية رقمية شاملة للنظام    5-

  .زيادة دعم نظم االتصاالت بني املرشوع واملكتبات واملرافق املناظرة    6-
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تضمني خطط املرشوعات والخدمات الجديدة بوقائع وأحداث معينة عن طريق     7-

  . ل هذه التطوراتخدمات اإلحاطة الجارية وإعالم املستفيدين مبث

   :ية واملصطلحات ذات العالقةلكرتوناملكتبة اإل

هناك العديد من املفردات العرصية واملصطلحات التي ترد يف أحاديث ومؤلفات 

ودراسات الباحثني املتخصصني يف مجال املكتبات واملعلومات والتي تطلق عىل املكتبات التي 

ت واالتصاالت وأعامل الحوسبة، واستخدام النظم تتميز باالستخدام املكثف لتقنيات املعلوما

ومن  ،الباحثني والجهات املستفيـدة منها إىل هااملتطـورة يف اختزان املعلومات واسرتجاعها وبث

ومكتبة املستقبل  ،(Electronic Library)هذه التسميات واملصطلحات، املكتبة اإللكرتونية 

(Library of future)،  واملكتبة الرقمية(Digital Library)،  واملكتبة املهيربة أو املهجنة(Hybrid 

Library)،  واملكتبة االفرتاضية(Virtual Library)وغري ذلك ، . 

ومن خالل مسح بعض الدراسات والنتاج الفكري الخاص بهذا املوضوع ميكن توضيح 

  :دالالت ومعاين هذه املصطلحات بشكل موجز

   :املكتبة املهيربة أو املهجنة  1-

هي املكتبة التي تحتوي عىل مصادر معلومات بأشكال مختلفة منها التقليدية 

  . واإللكرتونية

   :املكتبة اإللكرتونية  2-

عىل هي املكتبة التي تتكون مقتنياتها من مصادر املعلومات اإللكرتونية املختزنة 

باالتصال املبارش  بحثأو املتوافرة من خالل ال (CD-Rom)أو املرتاصة  (Floppy)األقراص املرنة 

(Online) أو عرب الشبكات كاإلنرتنت .  
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   :املكتبة االفرتاضية  3-

 إىل (Access)املكتبات التي توفر مداخل أو نقاط وصول  إىليشري هذا املصطلح 

املعلومات الرقمية وذلك باستخدام العديد من الشبكات، ومنها شبكة اإلنرتنت العاملية، وهذا 

  ن مرادفاً للمكتبات الرقمية وفقاً ملا تراه املؤسسة الوطنية للعلوم املصطلح قد يكو 

يف الواليات املتحدة  (Association of Research Libraries)وجمعية املكتبات البحثية 

   .األمريكية

   :املكتبة الرقمية  4-

مبنى،  إىلوال تحتاج  ،هي املكتبة التي تشكل املصادر اإللكرتونية الرقمية كل محتوياتها

  . وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية لالستخدام (Servers)وإمنا ملجموعة من الخوادم 

ويظهر من خالل استعراض هذه التعريفات أن بعضها قد يستخدم تبادلياً كام هو 

الحال بالنسبة للمكتبات اإللكرتونية، واالفرتاضية، وكذلك مكتبات بال جدران، من حيث توفري 

 أشكالها اإللكرتونية املختزنة عىل األقراص املليزرة املرتاصة، أو املرنة، أو نصوص الوثائق يف

املبارش، فضالً عن دورها يف متكني املستفيدين من الصلبة، أو من خالل البحث باالتصال 

املختزنة إلكرتونياً عرب نظم وشبكات املعلومات وهم يف  املعلومات والبيانات إىلالوصول 

  . هم ومكاتبهم الخاصةبيوتهم أو مؤسسات

تعاملها مع  أما املكتبة الرقمية فتمثل الوجه املتطور للمكتبة اإللكرتونية من حيث

املعلومات كأرقام ليسهل تخزينها وتناقلها يف تقنيات املعلومات واالتصاالت 

  واستثامرها وتداولها إلكرتونياً بأشكال رقمية، ونصوص ورسوم وصور متحركة
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وتكمن أهمية توافر مثل . دقة واالستخدام عرب مختلف مدارات العاملبقدر عال من ال 

هذا النوع من املكتبات يف مواجهة تحديات ثورة املعلومات واالتصاالت الحديثة يف عاملنا 

الحصول عىل معلومات رسيعة املعارص، وتنوع احتياجات الباحثني والدارسني ورغبتهم يف 

عن تلبية مثل هذه االحتياجات، كام أن  ات التقليديةوحديثة، وعجز نظم اسرتجاع املعلوم

هذه املكتبات تجعل املستفيد عىل اتصال مبارش بقواعد ونظم املعلومات املتطورة من خالل 

والتسهيالت التي يقدمها هذا النموذج العرصي للمكتبة مببانيها  مكاناتاالستخدام األفضل لإل 

  . تجددة دامئاً وخدماتها وتقنياتها وبرامجها املتنوعة امل

ورغم االتجاهات والتطورات الحديثة يف مختلف املؤسسات املعلوماتية باستخدام 

إال أن هناك عقبات تقنية تحتاج مصادر . األساليب الرقمية يف تخزين البيانات ومعالجتها

التغلب عليها قبل متكنها من منافسة الطبع عىل الورق بنجاح،  إىلاملعلومات اإللكرتونية 

ها عىل سبيل املثال، رضورة تأسيس تقنيات مناسبة موحدة لتشفري الرسوم واملخططات ومن

أن يتبناها املختصون بتطوير الربامج واألجهزة، البد  واألشكال، ومثل هذه املقاييس املوحدة

وال بد لألنظمة الناتجة من أن تحقق القدرة العالية لنقل املعلومات، واالستخدام الفعال لها، 

فضالً عن الصعوبات  .إتاحتها للمستفيدين عرب نظم املعلومات وشبكاتها املختلفة وتسهيل

  . املتعلقة بالتصميم التقني والجهود والتكاليف الباهظة

ويف ظل البيئة التكنولوجية املتطورة والنمو الهائل يف نرش مصادر املعلومات 

ت متثل واجهات اإللكرتونية ولدت املكتبات اإللكرتونية عىل اعتبارها مكتبا

املعلومات عرب أجهزة الحاسبات للقيام  إىلتخاطب متعددة األشكال للوصول 

  بعمليات وإجراءات البحث، واالستعراض النتقاء املعلومات املطلوبة، كام أنها 

  



  124  الفصل الثاين   
 

 

مؤسسات متكننا من البحث عن ينابيع الثقافة عرب سلسلة من عمليات اكتشاف املعرفة 

وعادة ما تربطنا هذه البث واألرشفة واالختيار، وإعادة االستخدام، وإجراء عمليات التنظيم و 

مساعدة  إىلالتي تهدف  املكتبات بطيف واسع من أدوات البحث والتطوير والتطبيقات

  .املستفيدين للحصول عىل كم هائل من املعلومات

دران من بال ج مكتبات إىلوبذلك تحولت املكتبات يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

العاملي الذي يربط الكون كله عرب شبكة هائلة من الحواسيب  خالل هذا النسيج العنكبويت

يف خدمات اإلنرتنت التي مثلت اخرتاقاً للحدود الجغرافية والسياسية للدول واألقاليم وحولت 

ز وكان لها دورها يف التثقيف ونرش املعلومات وكرس حواج). قرية كونية صغرية( إىلالعامل 

  . األمية املعلوماتية

وتتنوع مصادر املعلومات اإللكرتونية يف هذه املكتبات كاستخدام البحث باالتصال 

 ،(Multimedia)واإلنرتنت، والوسائط املتعددة  (CD-Rom)وأقراص الليزر املرتاصة  (Online)املبارش 

  . وسواها.. .الرقمية (D. V. D)والدوريات اإللكرتونية، وأقراص الـ 

تفق تعريفات هذا النوع من املكتبات مهام اختلفت التسميات يف الجوهر وهو وت

إدخال تطبيقات الحاسوب والشبكات يف تنظيم الوثائق وإدارة واسرتجاع املعلومات وهي 

وقد تبني أن هنالك العديد من التسميات . تأيت كتتويج لتطور طويل متادى حوايل نصف قرن

املكتبات اإللكرتونية أو الرقمية  :لوم املكتبات واملعلوماتالتي فرضت نفسها عىل أدبيات ع

وقد حصل بينها بعض الخلط لذا يتوجب . Electronic, Digital, Virtual Libraryواالفرتاضية 

  . توضيح ما تشمله هذه املصطلحات من معاين
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    :املكتبة الرقمية إىلمراحل التحول 

   :املكتبة الرقمية عرب ثالث مراحل إىلعادة ما يتم التحول من املكتبة الورقية 

يف املرحلة األوىل تكثف الجهود والطاقات إلعداد شبكة قادرة عىل تغطية أنشطة املكتبة     1-

مكونة من حاسبات آلية ينظم التعامل معها خادم شبكة عايل األداء يتم تشغيلها 

رة وتزويد وفهرس آيل من إعابربمجيات منتقاة تربط الحقاً بالوظائف األساسية للمكتبة 

داخل املكتبة وخارجها إىل جانب تدريب  لالتصال املبارش والتعامل مع قواعد املعلومات

كفؤ للمكتبيني الفنيني واالرتقاء مبستويات أدائهم، والتزود بنخبة من مصادر املعلومات 

  .اإللكرتونية للتحقق من فاعلية أداء النظام يف مرحلته التجريبية

حلة الثانية يتم الرتكيز عىل عالج مواطن الضعف التي قد تربز خالل تطبيق يف املر     2-

إنجازات املرحلة األوىل فضالً عن التزود بعدد إضايف من مصادر املعلومات اإللكرتونية 

املقرر تزويد املكتبة بها خالل هذه الفرتة، ومن ثم التقييم الدوري الدقيق للخدمة من 

  .جميع جوانبها

املرحلة الثالثة بربط املكتبة باملكتبات ومرافق املعلومات املناظرة عىل املستوى تضطلع     3-

ومن املفرتض أن تعنى . املحيل وما يتبع ذلك من اتصال بقواعد املعلومات الدولية

  :املرحلة الثالثة بتطوير شامل للنظام يضم العنارص اآلتية

  .البدء يف تقديم خدمات املكتبة الرقمية  -أ   

  .لحفظ اآليل لألوعية الرقمية وحامية محتوياتهاا   -ب

استثامر إمكانات الشبكة يف تلبية االحتياجات املتنوعة وتوسيع منافذ االتصال مع   -ج

  .الشبكات ونظم املعلومات اإللكرتونية العاملية
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إن التغيريات املتسارعة التي أحدثتها ثورة االتصاالت الحديثة والشبكات املتطورة ومنها 

نرتنت يف إبهار املستفيد وإثارته وتزويده باملعلومات املتنوعة الغزيرة جعلت املكتبات اإل 

التحول نحو منط املكتبة العملية الحديثة، والتي هي مكتبة رقمية متلك تواجداً  إىلتسعى 

   .مصادر املعلومات إىلعىل النسيج العاملي، وتتيح نفاذاً مقنناً ومدروساً 

لتي أوجدت هذا النمط الحديث من املكتبات بعد النمط وهذه املواصفات هي ا

  . املكتبات الرقمية إىلالتقليدي للمكتبات، وصوالً 

  :خصائص املكتبة الرقمية

  تكمن مظاهر االختالف الرئيسية بني املكتبات الرقمية، والتقليدية أو ما قبل الرقمية

  :اإلتاحة إىلالتحول من االمتالك   1-

كتبات عىل إتاحة املواد التي تقتنيها فحسب، ولكن أيضاً إتاحة مل يعد يقترص دور امل

ويرتتب . املصادر الرقمية املتشابكة بغض النظر عن املواقع التي تقتنيها أو متلكها إىلالوصول 

ومن شأن ذلك أيضاً أن . ماديةعىل ذلك حدوث تغيريات جوهرية يف طبيعة املكتبة كمؤسسة 

فإىل جانب املهارات التقليدية مثل  ي يجب أن يتقنها املكتبيون،يؤثر عىل نوعية املهارات الت

القدرة عىل تنظيم املعرفة ؛ ينبغي عىل املكتبني إتقان مهارات التعامل مع تقنيات املعلومات 

القدرة عىل توظيف النظم املحسبة واستخدامها والبحث عن : واالتصاالت الحديثة مثل

بيق األساليب الحديثة يف تقييم املعلومات، وتصميم املعلومات عىل شبكة االنرتانت، وتط

  .الخ.. .صفحات الويب
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البحث واإلبحار فيام بني املواد  إىلالتحول من إتاحة املواد والقدرة عىل تصفحها مادياً     2-

  :أو داخل محتوى كل مادة عىل حدة

احة أو ملحتويات سواء لألعامل املت Browsing Approach املاديلقد أصبح القيام بالتصفح 

ويعنى ذلك أن املكتبيني . تلك األعامل يف بيئة املكتبات الرقمية إمنا يعد درباً من الخيال

جانب تلك املرتبطة باملعرفة كالتمرس يف  إىلاكتساب مهارات إضافية  إىلعليهم أن يعمدوا 

وتتمثل هذه  عمليتي تنظيم املقتنيات املادية، واإلرشاد الببليوجراىف ملصادر املعلومات،

املهارات يف القدرة عىل تصميم نظم اسرتجاع املعلومات، واإلحاطة مبستويات االسرتجاع، 

  .الخ.. .والتمرس يف استخدام أوامر وأساليب االسرتجاع،

فليك يضطلع املكتبي بوظيفته يف البيئة الجديدة، عليه أن يقوم مبد يد العون 

االختالفات  نواع املختلفة ملصادر املعلومات، وإدراكللمستفيدين حتى يستطيعوا التمييز بني األ 

  .بينها، والوقوف عىل الغرض الذي يخدمه كل من هذه املصادر

  :صعوبة التنبؤ باحتياجات املستفيدين  3-

. تهم مثل هذه القضايا مجتمعا املستفيدين واملكتبيني عىل حد سواء 

لية التعليمية استجابة ملا طرأ فبالنسبة للمكتبيني عليهم أن يغريوا من رؤيتهم للعم

لقد كان التوافق بني توقعات املستفيدين من ناحية وبني ما . عليها من تطورات

تقدمه نظم املعلومات من ناحية أخرى أهم مالمح األجيال السابقة من نظم 

ومهام يكن من أمر هذا التوافق يف املايض فقد أدى االهتامم املستمر . املعلومات

نة والسهولة لتيسري تعامل املستفيدين مع نظم املعلومات املتاحة بعنرصي املرو 

 إليهويدعم ذلك ما ذهبت . افتقار القدرة عىل توقع احتياجات املستفيدين إىلاآلن 

  من أن ما يتوقعه املستفيدون من نظم املعلومات اآلن) 14( كرستني بورجامن
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  .وع عنارص مجتمع املستفيدينأصبح من الصعوبة مبكان التنبؤ به يف ظل تزايد وتن 

الحذر، ومن ثم ينبغي التعامل مع توقعات املستفيدين يف البيئة الرقمية بيشء من  

التي تتيحها نظم  "كل املعلومات" إىلحيث يعتقد غالبية املستفيدين أنه دامئا ميكنهم التوصل 

 :العامة مثلاملعلومات باستخدام أساليب بحث بسيطة كتلك التي توفرها محركات البحث 

Googleوىف واقع األمر ينبغي أن . ، وهكذا ميكنهم باستمرار الحصول عىل أحدث املعلومات

يتم إقناعهم بأن هذه االنطباعات ميكن أن تنطبق عىل املواد املطبوعة أو تلك املواد التي 

تتيحها نظم املعلومات املتخصصة، إال أنه ما من سبيل لقبول مثل هذا التصور يف بيئة 

وترتكز أهمية املكتبات الرقمية يف قدرتها عىل إمداد املستفيدين بواصفات . املكتبات الرقمية

مواقع تواجدها بصورة تفوق  إىلللمواد التي تقتنيها، وكذلك اإلرشاد ) امليتاداتا(البيانات 

ي الدور املهم الذي ميكن للمكتب إىلويشري ذلك . قدرتها عىل إتاحة النص الكامل لكل املواد

املعلومات التي ينشدونها، بيد أن  إىلأن يضطلع به كمساعد يعني املستفيدين عىل الوصول 

  .هذه املساعدة ينبغي أن تكون واقعية وفعالة أيضاً 

   :نحو تطوير مكتبات إلكرتونية عربية

مام ال شك فيه أن واقع املكتبات ومرافق املعلومات يف الوطن العريب يختلف  

ول املتقدمة التي تحظى فيها مؤسسات املعلومات بالرعاية، عام هو سائد يف الد

واالهتامم، والدعم املتواصل لتطويرها وتحديثها، وبناء نظم معلومات وطنية شاملة 

إال أنه ميكن القول إن هناك تقدماً ملحوظاً يف العديد من املكتبات ومرافق 

 ية، وتطوير آفاق الخدمةاملعلومات يف التحول نحو حوسبة أعاملها وإجراءاتها املكتب

  املكتبية لتزويد املستفيدين مبهارات البحث عن املعلومات، وتلبية االحتياجات
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هذه  البحثية املتنوعة، فضًال عن وجود العديد من املرشوعات الخاصة بتنمية مجموعات 

 املكتبات وبناء شبكات املعلومات الوطنية، والدخول يف النظم والربامج التعاونية عىل

املستوى املحيل والدويل، واستخدام التكنولوجيا املعارصة يف عمليات اختزان املعلومات 

  . واسرتجاعها وبثها لرشائح مختلفة من املستفيدين والباحثني العلميني

إن نظام معلومات املكتبة العرصية يعتمد اعتامداً كبرياً عىل مؤهالت العاملني يف 

  . ىل التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملكتبة وخرباتهم، ومدى قدرتهم ع

نجاح مشاريع حوسبة املكتبات يعتمد عىل وجود مكتبيني عىل درجة عالية  فإنوبذلك 

  . من التخصص، واستيعاب قدرات تكنولوجيا املعلومات

ويتصور الكثري من صناع القرار أن عملية حوسبة أعامل املكتبات عملية بسيطة، وأن 

تبة مبجموعة من الحواسيب يكفي لنجاح مثل هذه املرشوعات، غري أن ذلك ليس تزويد املك

سوى جزء بسيط من نظام املعلومات الحديث، وهو نظام معقد نسبياً، ويعتمد بصورة 

أساسية عىل تدريب العاملني واملستفيدين، وعىل وجود برمجيات جيدة، وموارد مكتبية 

  . كافية

 فإنمبختلف أشكالها ليست باملستوى املطلوب بشكل عام، فإذا كانت مكتباتنا العربية  

النهوض بها وتحديثها ليك تكون مكتبات حديثة متطورة عىل املستويات كافة يتطلب جملة 

   :من اإلجراءات ميكن إيجازها باآليت

تقديم متويل حكومي مخصص لدعم وحوسبة هذه املكتبات ضمن أولويات وخطط     1-

  .تائجمتصلة لتحقيق أفضل الن

  .إعداد الربمجيات املناسبة لحوسبة أعامل املكتبة ومقتنياتها    2-
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بناء شبكات املعلومات الوطنية، وتطوير مجاالت التعاون مع نظم وشبكات املعلومات     3-

  .العاملية يف مختلف املجاالت

وتطبيقاتها ت تدريب أمناء املكتبات واملعلومات لتحقيق استثامر أفضل لتكنولوجيا املعلوما    4-

يف مؤسسات املعلومات، وتطوير مهارات البحث عن املعلومات، واالتصال مع 

  .املستفيدين

تدريس تكنولوجيا املعلومات ومهاراتها األساسية عىل مستوى املدارس الثانوية     5-

والجامعات لبناء مجتمع متقدم علمياً وتقنياً، ومن ثم محو األمية املعلوماتية يف 

  .التكنولوجيا وتطبيقاتها التعامل مع

ومنح املستفيدين فرص  (CD-Rom)تطوير قواعد البيانات املختزنة عىل األقراص املليزرة     6-

  .النفاذ إىل إمكانات شبكة اإلنرتنت العاملية

والدوريات تطوير املجموعات املكتبية باستخدام مصادر املعلومات اإللكرتونية كاملراجع     7-

  .ات التكشيف واالستخالص مبا يتناسب مع اإلمكانات املتاحةاإللكرتونية، وخدم

  .تأمني صيانة وتطوير الربمجيات والشبكات والتجهيزات اإللكرتونية    8-

  .دعم االتصال الدويل بشبكة اإلنرتنت    9-

عقد املؤمترات والندوات والحلقات النقاشية، وإرشاك العاملني يف املكتبة فيها وذوي     10-

ت العالية يف حقل املعلوماتية لتطوير القدرات والكفاءات، وخلق بيئة االختصاصا

  .تعليمية مناسبة

  :(Electronic Information Resources)ية لكرتونمصادر املعلومات اإل

يا عىل أحدى وسائل إلكرتوناملعلومات املخزنة :  هيلكرتوينمصادر املعلومات اإل

  م استخدام الحاسوب يف العرضحفظ املعلومات ممغنطة أو ليزرية، يستلز 
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 ،(Floppy disk) ، القرص املرن(Hard disk)القرص الصلب : والتشغيل والحفظ، ومن أشهرها 

  .(Internet)، االنرتنت (CD-ROMS)األقراص املليزرة 

  :يةلكرتونأشكال املعلومات اإل

   القرص الصلب (الحواسيب(Hard disk) القرص املرن ،(Floppy disk.  

  علومات عىل الخط املبارش امل)On-line Information Retrieval.(  

   األقراص املليزرة)(CD-ROMS.  

   االنرتنت)(Internet.  

  .)On-line Information Retrieval(املعلومات عىل الخط املبارش 

هو عبارة عن نظام السرتجاع املعلومات بشكل فوري عن طريق استخدام الحواسيب 

الربمجيات الجاهزة التي تتيح املستفيدين بإجراءات تخزين واسرتجاع  إىل واملحوالت إضافة

  .ة آلياوءقواعد املعلومات املقر 

  :خدمات البحث باالتصال املبارش

  اإلجابة عىل االستفسارات  

  اإلحالة إىل مصادر املعلومات.  

  يةلكرتونتوفري النصوص الكاملة للمقاالت وبعض الكتب اإل.  

  رية، والبث االنتقايئ للمعلوماتاإلحاطة الجا.  

  خدمات بناء امللفات وتخزينها.  

   CD-ROMS /Compact Disk Read Only)( األقراص املليزرة

سم،  12هي عبارة عن أقراص مسطحة مستديرة بلون فيض، ال يزيد حجمها عن 

    تعتمد عىل تكنولوجيا أشعة الليزر يف تخزين املعلومات عليها، يستوعب
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صفحة، تقرأ بواسطة جاهز حاسوب يرتبط  330000حوايل ربع مليون صفحة مطبوعة  القرص 

األقراص املكثفة أو : ويطلق عليها األسامء التالية). CD-Rom Drive(به جهاز قارئ األقراص 

  ..املكتنزة املضغوطة أو األقراص الضوئية أو األقراص الفضية

  :راص املليزرةهناك أربع اتجاهات لنوعية املعلومات عىل األق

  أقراص املعلومات الببليوغرافية كشافات ومستخلصات مثل )ERIC / MEDLINE(  

   أقراص النصوص الكاملة)Full Text.(  

  األقراص املرجعية.  

  أقراص التسلية والرتفية وإعالم مريئ ومسموع.  

  :مميزات األقراص املليزرة

   إمكانات التخزين الكبرية(Storage Capacity).  

  سهولة التعامل واستخدامها(Information Retrieval).  

  ال تحتاج إىل معدات وخطوط اتصاالت خارجية.  

   التكاليف الثابتة(Fix Cost).  

  سهولة النقل.  

  :عيوب األقراص املليزرة

   التقنينيStandardization).(  

   تحديث املعلومات)Information Updating).  

   التملك(Ownership).  

   تكاليف االشرتاك(Subscription Cost).  
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  :تطبيقات األقراص املليزرة يف املكتبات 

  بناء الفهارس املوحدة.  

  استخدام املصادر املرجعية.  

  استخدام الكشافات.  

  استخدام قواعد املعلومات البحثية.  

  يةإلكرتونكتب أو دوريات : استخدام كوعاء للنص الكامل.  

  خدمات االنرتنت

هي الشبكة التي تضم عرشات األلوف من الحواسيب املرتبطة مع بعضها مع مئات 

  .الدول، وتستخدم الحواسيب املرتبطة بروتوكول النقل والسيطرة

  : بعض مسمياتها

   الشبكة العامليةWorld Wide Web.  

  الرسيع لكرتوينالطريق اإل Electronic Superhighway.  

   الشبكةThe Net.  

  االنرتنت يف املكتبات استخدامات

  لكرتوينالربيد اإل  

  يةلكرتوناملراجع اإل  

  الدخول عىل فهارس املكتبات األخرى.  

   االشرتاك والرشاء وطلب اإلهداء(تنمية وتطوير مقتنيات املكتبة.(  

  الخدمات املرجعية.  

  إنشاء مواقع للمكتبة.  

  خدمات املستفيدين.  
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  تقديم اإلحاطة الجارية.  

  املجموعات اإلخبارية.  

  املناقشات.  

  :أنواع املعلومات املتوفرة عىل االنرتنت

 فهارس املكتبات  1-

  الببليوجرافيات  

  قواعد املعلومات  

  مواقع دور النرش  

  االستشارات  

  املواقع الشخصية  

  أدبية، علمية، ثقافية: املقاالت.  

  مواقع حكومية  

  الصحف واملجالت العامة  

   التلفيزيوينالبث  

  خدمات تجارية  

  لكرتوينالكتاب اإل E-Book / Web Book  

  ية لكرتوناملجلة اإلWeb Journal/ E-Journal  

  إلكرتوينالنرش   2-

 هو عملية تحميل املعلومات ونقلها بالطريقة الرقمية عرب ملفات إلكرتوينالنرش 

متناسق يتيح إنتاجها إما ية يسهل التعامل معها، ومن ثم تداولها يف قالب إلكرتون

  بصورة رقمية أو ورقية، وميكن أن يحتوي النصوص عىل الصور أو الرسومات 
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، يتوفر اآلن شكالن إلكرتوينقابلة للتعديل بالشكل والحجم، ويعد االنرتنت األساس للنرش 

  . إلكرتوينية، الكتاب إلكرتونالدورية : إلكرتوينللنرش 

  E-Journalsية إلكرتونالدوريات   3-

 بانتظام، وهي إما أن تكون دوريات إلكرتوينهي الدوريات التي تصدر عىل شكل 

 فقط إلكرتوينت عىل أن تصدر عىل شكل ئية أو دورية أنشإلكرتونمطبوعة أصال ولها نسخ 

أو من خالل  ،Web-Journalsعىل أقراص مليزرة أو الشبكات : وتصدر عىل اإلشكال التالية

  .االتصال املبارش

  :ميزاتهام

  رسعة االتصال  

  رسعة حداثة املعلومات.  

  رسعة التوزيع.  

  إمكانيات الربط املوضوعي.  

  صعوبة الرسقة  

  ال تتطلب التجليد  

  ال تحتاج إىل حيز عىل األرفف.  

  :عيوبها

  ارتفاع السعر.  

  التحكيم واملصداقية.  

  املشاكل التقنية.  

  الحواجز الثقافية.  
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  :لكرتوينالكتاب اإل  4-

هو عبارة عن ملف حاسب من نوع خاص هذا امللف يتضمن نصا لكتاب مطبوع يقرأ 

  .يةلكرتون مخصص لقراءة الكتب اإلإلكرتوينأو جهاز  اآليلبواسطة الحاسب 

  :مميزاته للمستفيدين

  إمكانية إجراء عملية بحث عن كلمة أو مصطلح داخل الكتاب.  

   ءإمكانية قراءته يف الظالم أو الضو.  

  إمكانية االختيار بني أنواع الخطوط واإلشكال واأللوان.  

  بعض األنظمة توفر النظام السمعي.  

  يحتوي عىل مواد سمعية وبرصية متحركة.  

  الحفاظ عىل البيئة من خالل الحد من تلوث الناتج عن نفايات الورق.  

  إمكانية إجراء التحديث والحذف واإلضافة.  

  :عيوبه

   ية وأجهزتهاإلكرتونالكتب ارتفاع سعر.  

  التغريات التقنية املستمرة.  

  Multimediaالوسائط املتعددة   5-

تستخدم أكرث من وسط أو وسيلة يف وقت واحد وتشمل  Technologyهي تقنية 

  .النصوص، الصور، الصوت، والحركة لنقل رسالة أو معلومات

  استخدامات الوسائط املتعددة

نية بالنسبة لجميع القطاعات ومعظم نواحي الحياة إال أنها ال شك يف أهمية هذه التق

  :ذات أهمية خاصة لقطاعات معينة مثل
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   قطاع األعامل واملهنBusiness & Professions.  
   التعليم والرتبيةEducation & learning.  
  والتعليم عن بعد لكرتوينالتعليم اإل Electronic Learning & Distance Learning  

 Multimediaنارص الوسائط املتعددة ع

اعتامداً عىل مفهوم الوسائط املتعددة وتعريفاتها، ميكن القول أن عنارص الوسائط 
  :املتعددة تشمل الجوانب التالية

   النصوصText.  
  الصوتSound.  
   الصورةPicture or Image.  
   الحركةVideo or Animation  

  Hypertextالنص الفائق 

مكون من  )العقد(هو مجموعة من  Hypertextغري تتابعي، النص املتعدد األبعاد هو النص ال
وجود عالقة بني  إىلتشري ) روابط(ية إلكرتونالنصوص والصور والصوت مرتبطة بوصالت 

). تقديم معلومات بشكل متشابك وغري تتابعي(الطرفني، لتشكل نظاما مبنيا عىل الحاسب 
ة عرض املعلومات وهذا عىل عكس دورة يف النصوص فاملستفيد هو املتحكم يف طريق

  .التقليدية

  )الهايربميديا(الوسائط الفائقة 

هو نظام تقديم للنص يستطيع معه املستفيد أن يكون حرا يف توجيه حركته بطريقة  

التسلسيل، أي أن املستفيد  يمنطقية بدال من أن يكون محصورا فقط يف الشكل التتابع

أخر عن طريق الروابط سواء كان ذلك  إىلت رسيعة من مكان النص يستطيع أن يقفز قفزا

  .بالنسبة لنفس النص أو لوثائق متعددة
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  :فوائد ومميزات املواد الغري مطبوعة للمكتبات واملستفيدين

  سعة التخزين كبرية مقارنة بأي وعاء أخر من أوعية املعلومات.  

  متكنا من  يع تحزين الصوت، وبذلكميزة الصوت مع العرض، ال يوجد وعاء أخر يستط

  .حفظ تلك املعلومات إىل األجيال القادمة

   قوة التأثري املوجودة يف تلك املواد عىل املشاهد فهي تثبت املعلومات يف ذهن املتلقي

يتم ذلك عن طريق اشرتاك أكرث من حاسة . لفرتة أطول مام يحدث يف حالة املطبوعات

  .ناك تجارب عديدة أثبتت كلها هذه النظريةواحده أو عن طريق الوجدان، وه

  ومبارشة،  ال تحتاج إىل مجهود ذهني كبري للفهم واالستيعاب، فهي تصل إىل الذهن برسعة

  ".عمر املختار"مثال عىل ذلك القصة التاريخية 

   التأثري العميق يف املتلقي، حيث أن املتلقي كام قلنا يتلقى عن طريق الحواس والوجدان

  .ة التأثري تكون ابلغ وأعمقفإن درج

   ممن ال يستطيعون التعامل مع ) املعاقني، أالميني(خدمة أصحاب االحتياجات الخاصة

  .الكتابة والقراءة والنصوص املكتوبة

  نجاحها الباهر يف العملية التعليمية.  

  سهولة الحفظ والتداول داخل املكتبة أو لإلعارة الخارجية.  

   ،الرطوبة، الحرشات، الحرارة، األتربة؛: ار الطبيعيةاألرض   تحقيق األمن  

  .الحريق، الرسقة، الغرق، سوء االستخدام: الصناعية    

  متكن القاري من اإلطالع من أي مكان.  

  سهولة البحث واالسرتجاع.  
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  :عيوبها

  أنها ال تقرأ بالعني املجردة.  

  قد تسبب بعض الحساسية للقاري يف العني أو شد أعصاب العني.  

  عدم استساغة رشيحة من املجتمع إىل قراءة نص بأكمله من عىل الشاشة.  

  الشد العصبي والعضيل.  

  عدم استطاعة القاري حمل جهاز القراءة حيث ذهب.  

  ال يستطيع القاري التهميش أو التخطيط تحت السطور أو العبارات املهمة.  

  مبعض أجهزة القراءة تحتاج إىل تدريب قبل االستخدا.  

  ارتفاع سعر الطباعة من جهاز القراءة مقارنة بالتصور العادي.  

  تستغرق وقت يف تجهيز املادة للقراءة.  

  ال يسمح لها باإلعارة خارج املكتبة.  

  عدم توفر أجهزة قراءه خارج املكتبة.  

  تتطلب نسبة عالية من الرتكيز الذهني والبرصي أثناء القراءة.  

  حاجز اللغة.  

  معالجة فينة خاصة تتطلب.  

  ية لكرتوناسرتجاع املعلومات اإل

تقاليد راسخة  إىليعترب اسرتجاع املعلومات اإللكرتونية وافداً جديداً يفتقر 

 Materialdigital(وتطرح األوعية اإللكرتونية املادية . نجدها سائدة يف عامل املطبوع

documents( األقراص املدمجة  :مثل)CD-Rom (رنة واألقراص امل)Floppy Discs (

مشكالت أقل حدة من تلك التي يواجهها مختصو املعلومات يف  DVDوأقراص 

  ((Non-material digital documentsمجال اسرتجاع الوثائق اإللكرتونية غري املادية 
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ذلك فيام سبق  إىلفكام أرشنا . التي تعترب الوثائق املتاحة عىل الخط املبارش أبرز مثال لها 

أوعية املعلومات، فئة األوىل من الوثائق اإللكرتونية تم دمجها ضمن بقية مجموعات ال فإن

كام أن . الرضورية السرتجاعهارافية جفهارس املكتبة تتوىل مهمة توفري البيانات الببليو  فإنوبالتايل 

غالباً ما تصدر يف عدد من النسخ، وهو ما يجعل  )أقراص مرنة أو مدمجة(تلك األوعية 

ذلك أن بعض الببليوغرافيات الجارية مبا يف ذلك  إىليضاف . إليها أمراً يسرياً  التعرف

. الببليوغرافيات الوطنية عادة ما تحرص هذه الفئة من األوعية اإللكرتونية وتوفر بيانات عنها

املصادر املتاحة عىل الخط املبارش واسرتجاعها صعوبة ألن جزءاً منها  إىلوتزداد مهمة التعرف 

بسهولة إال عن طريق  إليهبع داخيل ومخزن عىل حواسيب داخلية ال ميكن الوصول له طا

، )Fire Walls(أو ألنها محمية بواسطة برنامج أمني يعرف بجدران النار  )Intranet(اإلنرتانيت 

 .وهو ما يجعل التعرف عليها واسرتجاعها وتنزيلها غري ممكن

منشورة  الخط املبارش من دوريات إلكرتونية ويتألف جزء من املصادر الرقمية املتاحة عىل

املقاالت  إىلالتعرف  فإنويف املقابل . اإلنرتنت ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق االشرتاك إىل

املنشورة بتلك الدوريات أمر ممكن؛ ألن بعض األدوات الببليوغرافية املتخصصة، مثل 

Chemical Abstracts وMedline فاستخدام هذه املقاالت غري ممكن إال . تقوم بحرصها وضبطها

عن طريق شبكة محلية يتمتع املستفيدون من خدماتها عن طريق االشرتاك الفردي أو 

أن بعض الدوريات تتيح قوائم  إىلتجدر اإلشارة . املؤسسة برتخيص جامعي عىل مستوى

 .اك يف خدماتهامقاالتها باملجان بهدف تحفيز املستفيدين عىل االشرت  محتوياتها ومستخلصات

الدوريات اإللكرتونية املتاحة عىل الخط املبارش  إىلوتعترب مهمة التعرف 

  ومن. أيرس مناالً؛ ألنه توجد بعض األدوات الببليوغرافية التي تقوم بحرصها
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 ,Directory of Electronic Journals: أمثلة هذه األدوات ميكن ذكر الببليوغرافيا السنوية 

Newsletters and Academic Discussion Lists  التي تسهر عىل تحديثها جمعية مكتبات البحث

Association of Research Libraries (ARL( (ويتميز الدليل الببليوغرايف بنوعيته الجيدة . األمريكية

وبحدود تغطيته املرتفعة سيام إذا أخذنا بعني االعتبار التقلبات الكبرية وعدم االستقرار الذي 

وتقوم هيئة . ه املصادر املتاحة عىل الخط املبارش عامة مبا يف ذلك الدوريات اإللكرتونيةتعرف

بإعداد قامئة بالدوريات اإللكرتونية املتاحة عىل الخط  Ann okerson Groupأخرى تعرف بـ 

كام ميكن االشرتاك باملجان يف نرشة  .Newjour / New Journalاملبارش عن طريق اإلنرتنت 

عناوين الدوريات اإللكرتونية الجديدة  إىلتشري يومياً  Newjourية صغرية تعرف بـ إلكرتون

أما الندوات العلمية . املتاحة عىل الخط املبارش، والتي تقارب عرشة عناوين جديدة يومياً 

 Directory of Scholarly and Professional E-Conferencesاإللكرتونية فلها دليلها الخاص بها، وهو 

 . http://gort.Ucsd.edu/newjour: عن طريق العنوان التايل إليهذي ميكن الوصول ال

وباستثناء الحاالت التي أرشنا إليها يبقى العديد من الوثائق اإللكرتونية املتنوعة متاحة 

الصغرية ميكن أن تكون لها مواقع عىل كام أنه حتى املكتبات العامة . باملجان عىل اإلنرتنت

لكن . اإلنرتنت تقدم معلومات رقمية تتمتع باألصالة وذات قيمة كبرية يف كثري من األحيان

املواقع التي  إىلمثل تلك الوثائق يعد أمراً صعباً؛ ألن التعرف  إىلمن املؤسف أن الوصول 

   .تتضمن تلك الوثائق يشكل يف حد ذاته تحدياً كبرياً 
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  :أدوات البحث

  :مقدمة عامة

أن شبكة العنكبوت  إىل - م 2000يف يوليو  Cyveillanceأنجزتها مؤسسة  -تشري دراسة 

تحتوي عىل أكرث من بليونني من صفحات الويب املتاحة لعامة  )world wide web(العاملـية 

ثالث وتقدر دراسة أخرى أن حجم الشبكة العنكبوتية قد تضاعف . )1(جمهور املستفيدين

وتكفي هذه األرقام لتمثل كابوساً حتى بالنسبة . )2(مرات خالل العامني األخريين

ا يف مجال البحث عن طريق الخط تيص املعلومات األكرث حنكة ومترسللمستفيدين وملخ

  .املبارش

معايري الضبط الببليوغرايف وأدواته التي  إىلذلك أن الشبكة العنكبوتية تفتقر  إىليضاف 

فال يوجد يشء يضاهي . ن تحصيل الحاصل بالنسبة ألوعية املعلومات املطبوعةنعتربها م

املصادر املتاحة عىل  إىلميكن من التعرف  )ISBN( )ردمك(التوصيف الرقمي املعياري للكتاب 

الخط املبارش، وال فهرس مركزي يتضمن البيانات األساسية املتعلقة بكل صفحات الويب 

وكل تلك املحاوالت التي تجري يف هذا املجال ما تزال يف . بوتيةاملنشورة عىل الشبكة العنك

بيد أن كل ذلك ال ينفي . بداياتها، وبالتايل فهي مل تنضج بعد ليك يعرتف بها عىل نطاق واسع

وجود بعض املحاوالت الجادة والواعدة يف مجال فهرسة مصادر املعلومات املتاحة عىل الخط 

ولكن كل هذه املحاوالت تصطدم ببعض . الفصل السابق ذلك يف إىلاملبارش كام أرشنا 

العراقيل املتعلقة بصفحات الويب نفسها فبعض هذه الصفحات ال يتضمن حتى اسم املؤلف 

  .وال تاريخ النرش

ظهرت يف السنوات األخرية عدة مصادر للمعلومات متاحة عىل الخط 

  ، أي )FTP )File Transfer Protocolاملبارش عن طريق اإلنرتنت، كان أولها مواقع 
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أما يف الوقت الحارض فقد أصبحت الشبكة . Gopherو Telnetبروتوكول نقل امللفات، ومواقع 

آالف من املواقع الجديدة وتختفي ففي كل يوم تظهر . مهيمنة )Servers(العنكبوتية بخوادمها 

ب اليوم، األمس تختلف عن شبكة وي فشبكة ويب. أو تهاجر آالف من املواقع األخرى

  .وتختلف هذه األخرية عام ستكون عليه يف الغد

ويف ظل هذه الظروف الشديدة التقلب التي متيز الشبكة العنكبوتية يصبح مختصو 

املعلومات عاجزين عن السيطرة عىل املعلومات املتاحة عىل الشبكة العنكبوتية خاصة وعىل 

  .هارس تساعد عىل اسرتجاعهااإلنرتنت عامة، وعن تنظيمها بإعداد كشافات وقوائم وف

خاصة ) Search Tools(واستجابة الحتياجات البحث يف اإلنرتنت تم تطوير أدوات بحث 

  .بالبحث عن املعلومات يف مختلف املواقع واسرتجاعها

التي تتميز  وقبل تناول كل فئة من فئات أدوات البحث عىل حدة، يجب إبراز الخصائص

ومن أهم هذه الخصائص نورد . ها أهم مكون لشبكة اإلنرتنتبها الشبكة العنكبوتية باعتبار 

  :ما ييل

  القدرة عىل إتاحة معلومات مخزنة يف وسائط متعددة )Multimedia Capacity.(  وتتيح هذه

الخاصية للمستفيد إمكانية اسرتجاع املعلومات يف شكل صـور، أو أفالم فيديو أو أرشطة 

  .أو يف شكل نصوص

   صول إىل مصادر معلومات متنوعة متوافرة عىل اإلنرتنت من خالل جهاز وعليه، ميكن الو

  .واحد وإىل مصادر متاحة عىل اإلنرتنت ولكن عىل شبكات أخرى غري الشبكة العنكبوتية

   ميكن محصل املصادر املوحد)URL (من الوصول إىل مواقع أخرى خارج  
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إمكانية استخدام باإلضافة إىل  WAISو Gopherو Telnetو FTPالشبكة العنكبوتية، مثل مواقع 

  ).Newsgroups(ومجموعات األخبار ) e-mail(الربيد اإللكرتوين 

   يتيح استخدام النص املرتابط)Hypertext(  عن طريق الروابط)Links(  إىلفرصة الوصول 

مصادر أخرى توجد يف مواقع أخرى ومخزنة يف حواسيب مختلفة لها عالقة باملوضوع 

 .م املستفيدمحل اهتام

  :أدوات البحث عن املعلومات الرقمية

  :ثالث فئات أساسية، وهي إىلتنقسم أدوات البحث عن املعلومات الرقمية 

  ).Subject Directories(األدلة املوضوعية     1-

  ).Search Engines(محركات البحث     2-

  ).Metasearch Engines(محركات البحث الكربى     3-

  :ضوعيةاألدلة املو    1-

بالبحث يف قاعدة بيانات  )Subject Directory Approach(تتميز مقاربة الدليل املوضوعي 

صغرية تشمل عناوين ورشوحاً، أعدتها مواقع الويب وقام العاملون مبؤسسة الدليل 

وعليه، فيمكن تعريف األدلة املوضوعية . املوضوعي بانتقائها وتنظيمها يف فئات موضوعية

باإلنرتنت تنتقي مواقع ويب أخرى وتنظمها تحت رؤوس موضوعات  كمواقع متخصصة

وميكنك أن تتصفح باعتامد موضوعات عريضة . واسعة مثل الفن، والرتبية، والتسلية، والعلوم

أن تجد املوضوع املحدد الذي ترغب فيه أو أن تقوم ببحث ضمن الدليل املوضوعي  إىل

  .)Keywords( ةباستخدام كلامت مفتاحي

 بحث داخل الدليل املوضوعي يشبه حالة الزبون داخل املحالت التجاريةإن ال

  ثم. وهو يسأل أحد العاملني باملحل عن الجناح الذي يوجد به أحد أنواع الخبز
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الرف املعني باألمر دون أن يضيع وقته يف مشاهدة بضائع  إىليتوجه بعد ذلك مبارشة  

  .أخرى

فعىل سبيل  .رياً مام يتوافر من مواقع باإلنرتنتيغطي الدليل املوضوعي الواحد جزءاً صغ

 1يغطي أقل من  -الذي يعد أكرب دليل موضوعي واألكرث شعبية  - )yahoo(ياهو  فإناملثـال 

واألشخاص الذين ينشؤون الدليل املوضوعي هم الذين يحددون الفئات . باملائة من الويب

  .املوضوعية التي يجب أن تكون عىل رأس القامئة

اً لغياب ترتيب هرمي معياري أو لغة موحدة تؤخذ منها املصطلحات املوضوعية، ونظر 

استخدام عدد من األدلة املوضوعية يشبه التجول داخل محالت مختلفة لبيع الكتب  فإن

حيث ميتلك كل واحد منها مجموعة مختلفة من الكتب وضعت عىل الرفوف حسب رؤوس 

أن هناك نقاطاً تلتقي فيها مجموعات محالت بيع وبالرغم من . املوضوعات املتبعة باملحل

، فإننا ال نجد الكتب نفسها يف اثنني منها وال تحوي مجموعاتها كل الكتب )األدلة(الكتب 

  .املطبوعة

  محركات البحث 

 Yahoo:   www.yahoo.comياهو    1-

ويتضمن ياهو . ترب أقدم دليل متوفر عىل الويبم، وهو يع1994عام ) yahoo(ظهر ياهو 

فئات موضوعية وضعها العاملون بالدليل، ميكن أن ينطلق منها املستفيد يف بحثه عن املواقع 

وإذا ما تبني أن إحدى الفئات املوضوعية تضاهي . التي تتضمن املعلومات التي يرغب فيها

عىل الدليل مبراجعتها وحصلت عىل  موضوع بحثك، فستحصل عىل قامئة مبواقع قام القامئون

  .موافقتهم كمواقع مهمة بالنسبة ملوضوع البحث
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 فإنهيف اسرتجاع صفحات الويب التي تضاهي موضوع بحثك ) ياهو(وعندما يفشل 

، ويتوىل عرض النتائج املتأتية من ذلك املحرك Googleمحرك جوجل  إىليحيل استفسارك 

 .للبحث عىل شاشتك

لتجارية رسوًما ليك تدرج ضمن قامئة املواقع التجارية حتى وإن وتدفع املواقع ا

أما املواقع غري التجارية فإنها ال تخضع . استوفت رشوط املحرر من حيث جودة محتوياتها

 .لرسوم

. نتائج بحثكبعني االعتبار عندما تفكر يف الحصول عىل مواقع جيدة ضمن ) ياهو(خذ 

وهو . ذات طابع شعبي الستفسارات املتعلقة مبوضوعاتأداة جيدة بالنسبة ل) ياهو(ويعترب 

  .يوفر لك املساعدة الكافية التي تحتاجها لتضييق موضوع بحثك وتهذيبه

-2   MSN search      www.search.msn.com:  

أن  إىلتجها وتطويرها بسعيها املستمر لتحسني الربمجيات التي تن Microsoftتعرف رشكة 

. مثاالً ساطًعا ملنتجات مايكروسوفت MSN Searchويعترب . تصبح عىل أفضل وجه ممكن

مجموعة من املحررين الذين يتابعون أكرث االستفسارات شعبية التي  MSNويتوافر لرشكة 

 وبعد أن. تنفذ عىل الويب، ويقومون باختيار أفضل املواقع ذات الصلة بتلك االستفسارات

. ، تظهر اقرتاحات يتقدم بها املحررون بغرض تهذيب البحثMSNيتم تنفيذ البحث بواسطة 

 إىلأو  ENCARTAمحتوى موسوعة  إىلوعند الرضورة قد تظهر ضمن النتائج روابط تحيل 

 .عناوين األخبار الرئيسية

 MSNوبديهي أن املحرر البرشي ال يستطيع أن يقوم بكل يشء لذلك يلجأ 

  ن باملعلومات للحصول عىل إجابات عىل كثري من االستفسارات التي املزودي إىل
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خوارزمية  MSNويستخدم . looksmartوغالباً ما يكون مصدر هذه اإلجابات دليل . يتلقاها

 . look smartخاصة به للبحث فيام يوجد من أفضل أجوبة لدى  Search algorithmللبحث 

وإذا . للحصول عىل أجوبة Inkotomi إىلاللجوء وعندما تكون االستفسارات غامضة، يتم 

فعليه أن يستخدم  Inkotomiمن " خالصة"ما كان املستفيد ال يرغب يف الحصول عىل نتائج 

  .MSN Search Advanced Search pageاملتقدم  MSNخيار 

من املصادر ذات الجودة العالية التي لها نظرتها الخاصة فيام يتعلق  MSNويعترب 

أن يؤخذ بعني االعتبار لدى البحث عن املعلومات املتوافرة  MSNويستحق . ويببشبكة ال

عىل الويب، إذ يعترب من بني أدوات البحث العرش األوائل السرتجاع املعلومات من الويب 

  .Search engine Watchوفقاً لتصنيف 

  :محركات البحث   2-

. افات شاملة لإلنرتنتمحركات البحث تشكل كش فإنعىل خالف األدلة املوضوعية، 

تكشيف كل كلمة واردة يف كل صفحة من  إىلبالرغم من أن محركات البحث تهدف 

فحتى أكرب محركات البحث ال تستطيع . ذلك ميثل مهمة مستحيلة فإنصفحات الويب، 

وتتأثر عملية . باملائة مام يتوافر من معلومات يف اإلنرتنت 80 -  60تكشيف سوى ما يقارب 

لومات باإلنرتنت بقوة الحوسبة املتوفرة، وبالطبيعة املتغرية للويب، وببعض تكشيف املع

. املسائل ذات العالقة ببنية قاعدة البيانات ملحرك البحث وطريقة تصميم موقع الويب

وبزواحف الويب  )Spiders(وبالعناكب  )Robots( اآليلباإلنسان وتقوم برمجيات تسمى 

)WebCrawler(،  وبالديدان)Worms( باستمرار بتجميع صفحات الويب وتكشيفها.  
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ويقوم املستفيد بصياغة بحثه بطباعة الكلامت املفتاحية وعندها يقوم محرك البحث 

بالبحث عن الكلامت املفتاحية يف قاعدة بياناته الضخمة، ويتم اسرتجاع كل الوثائق التي 

وغالبًا ما  ."hot list"ح يعرف بـ تتضمن تلك املصطلحات وترتيبها يف قامئة النتائج أو يف ما أصب

وال تشكل القوائم . يغرق املستفيد يف النتائج وذلك لكرثة ما يوجد من معلومات باإلنرتنت

. التي تتضمن اآلالف من النتائج إجابة عىل سؤالك سوى تلك املوجودة يف أعىل القامئة

ى تظهر اإلصابات ذات حت"  ranking algorithm" وتستخدم محركات البحث خوارزمية للرتتيب

وخوارزمية الرتتيب هي عبارة عن معادالت رياضية . العالقة مبوضوع البحث يف أعىل القامئة

الوثائق ذات العالقة  فإنوعليه، . تحدد الرتتيب الذي يجب أن تعرض وفقه نتائج البحث

 .األقوى مبوضوع البحث تظهر يف أعىل القامئة وأضعفها تظهر يف أسفل القامئة

  : ل محرك بحث ما ييلولك

  نظام للتجميع بغرض ملء قاعدة البيانات باملعلومات.  

  نظام للتكشيف لتنظيم قاعدة البيانات.  

  خوارزمية للبحث تفي مبتطلبات بناء الجملة للبحث يف قاعدة البيانات.  

  خوارزمية للرتتيب لتنظيم قامئة النتائج.  

الربامج األربعة يؤثـر عىل النتائج املتحصل إن وجود اختالف، وإن كان بسيطاً، يف هذه 

وهذا هو السبب الذي يجعل النتائج تختلف اختالفاً كبرياً بني محركات البحث، حتى . عليها

وهذا سبب كاف ليجعلك تتجنب التعود عىل . وإن كانت تستخدم مصطلحات البحث نفسها

  .استخدام محرك بحث واحد

  :املنطق البولياين

  ويستخدم كثري من . من خالل السياق الذي ترد فيه تكتسب اللغة معنى
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املستفيدين مصطلحات بحث ال تربط بينها عالقة ومن دون سياق لدى قيامهم ببحث يف 

 - ويهتم املنطق البولياين . نتائج محبطة ومضحكة إىلوميكن أن يؤدي ذلك . شبكة اإلنرتنت

 -  1815(نجليزي عاش خالل الفرتة ، وهو عامل ريايض إ )George boole(الذي وضعه جورج بول 

ويستخدم املنطق البولياين يف كثري من مجاالت الحوسبة  .بالعالقات القامئة بني األشياء - )1864

االستفسارات التي يتم صياغتها عند البحث يف قواعد  إىلوصوالً ) chips(بدءاً بتصميم الرشائح 

بحاث التي تنجز يف شبكة الويب، وهو وللمنطق البولياين تطبيقات يف مختلف األ . البيانات

  .يستخدم من قبل كل من األدلة املوضوعية ومحركات البحث

 Google    www.goole.comجوجل   -أ

من قبل  )Most outstanding Search Engine(مرتني أفضل محرك بحث  Googleاختري جوجل 

بسمعة جيدة يستحقها عن جدارة، وهو ما بوأه  Googleويتمتع . Search Engine Watchقراء 

مكانة مرموقة ضمن أفضل عرش أدوات بحث ميكن االعتامد عليها يف اسرتجاع املعلومات من 

كنقطة انطالق لدى  Googleبالتفكري يف  Search Engine Watchوبناء عىل ذلك تنصح . الويب

  .البحث عن معلومات حول موضوع معني

من ذلك أن املستفيد بإمكانه  .خيارات أخرى باإلضافة لصفحات الويب Googleويوفر 

  .، وغريها)Usenet news groups(أن يسرتجع صوراً ومعلومات مصدرها مجموعات األخبار 

باملدى العريض ملالمحه، من ذلك أنه ميكن املستفيد من  Googleكام يعرف 

. اهدة نسخ قدمية لصفحة الويبأو من مش" ميتة"صفحات ويب  إىلالوصول 

  التعريفات املعجمية للمصطلحات وإىل املعلومات  إىلكام يتيح الوصول السهل 
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وبإمكان املستفيد أن . املتعلقة ببورصة األسهم وخرائط شوارع املدن وأرقام الهاتف وغري ذلك

 )Help page(صفحة املساعدة  إىليحصل عىل معلومات تفصيلية حول املوضوع برجوعه 

  .Googleملحرك 

النتائج املجانية التي يوفرها  إىلبرنامجاً لإلعالنات اإلشهارية باإلضافة  Googleويدير 

خدمة البحث باملجان لبعض أدوات البحث  Googleذلك يوفر  إىلوباإلضافة . للمستفيد

  .Yahooاألخرى مثل 

يعرفان بـ  Standfordيف البداية كنظام للبحث طوره طالبان بجامعة  Googleوقد ظهر 

Larry Page وSergey Brin  ويحمل اسمBack Rub . وتغري اسمBack Rub  ليصبحGoogle  وخرج

 .The Private Company Googleاملرشوع من رحاب الجامعة ليصبح رشكة خاصة تحمل اسـم 

 Ask jeeves :www.askjeeves.comآسك جيفز   -ب 

م باعتباره محركا للبحث الذي يتيح 1999و 1998شهرة خالل سنتي  Ask jeevesاكتسب 

  .للمستفيد تنفيذ البحث بطرح أسئلة تعتمد يف صياغتها عىل اللغة الطبيعية

للعمل  ةمل يكن ناتًجا عن التقنية، بل نتيج Ask Jeevesاألداء الجيد لـ  فإنويف الواقع 

) Behind the scenes( ]الكواليس[ا موجودين خلف الركح محرر  150الكبري الذي يقوم به حوايل 

ويقوم هؤالء املحررون باإلبحار يف الويب بحثاً عن . وهم يتولون اإلرشاف عىل عملية البحث

    .أفضل املواقع التي تضاهي االستفسارات األكرث شعبية

يعتمد عىل محررين من البرش وإن كان عددهم قد  Ask Jeevesوما يزال 

  ة عىل أسئلة املستفيدين هو الذي يجعل وتوفري أجوبة برشي. 15حوايل  إىلتقلص 



  151  املفهوم والخصائص: املكتبة اإللكرتونية
 

 

من محركات  عىل غريه Ask Jeevesاملستفيدين عامة والوافدين الجدد منهم عىل الويب يفضلون 

وضعوا اإلجابات التي  Ask Jeevesمحرري  فإنوفيام يتعلق باالستفسارات الشعبية، . البحث

وقد يشعر املستفيد بالرضا  Click Ask below for your answer .تضاهيها ضمن القسم املعروف بـ

 يستخدم تقنية الزواحف Ask Jeeves فإنوإىل جانب املحررين، . للقيمة التي تكتسيها النتائج

)Crawler – based Technology( وتأيت هذه النتائج من محرك . لتوفري نتائج للمستفيدينTeoma 

  .Ask Jeevesالذي ميتلكه 

  AltaVista     www.altavistaألتافيستا    -ج

). Crawlers(أقدم محرك بحث يف الويب يستخدم الزواحف  AltaVistaميثل ألتافيستا 

 إىلم، وبقي لعدة سنوات أفضل محرك بحث يقدم نتائج قيمة 1995سنة  AltaVistaانطلق 

  .املستفيدين املعجبني بخدماته

موقع يقوم بدور البوابة الكبرية  إىل AltaVistaتحويل  DIGITALوعندما حاولت رشكة 

ومبرور الوقت بدأت قيمة . م، بدأ هذا املحرك للبحث يفقد دوره كأداة بحث1998سنة 

تتدىن يف مستوى املالءمة والحداثة وحدود  AltaVistaالنتائج التي ميكن الحصول عليها بواسطة 

  .تغطية زواحفه للويب

بدأ يركز من جديد عىل وظيفة البحث وأنه قد حقق تحسناً  AltaVistaويالحظ اليوم أن 

الذي يقدم  Googleمستوى العمل الذي يقوم به زاحف  إىلبيد أنه مل يرق بعد . ملموسـاً 

مؤسسات تقويم أداء محركات البحث مثل  فإنوعليه، . AltaVistaنتائج أكرث شمولية من 

Search Engine Watch  ما تزال تعتربAlta Vista  ًضمن محركات البحث من حيث  ثالثاخيارا

  .جودة النتائج التي يوفرها للمستفيد

  ما يزال يعترب محرك بحث قوياً يف  AltaVista فإنوبالرغم من كل ذلك 
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فهو يوفر خدمات بحث جيدة يف مجال الصور واألرشطة . خدمات البحث التي يوفرها

  .متازة يف مجال األخباركام يوفر خدمة بحث م. السمعية والبرصية

  :Metasearch Toolsمحركات البحث الكربى   3-

من أهم املشكالت التي تتعلق مبحركات البحث وحتى باألدلة املوضوعية أنها تكشف 

فهكذا نجد أن صفحات الويب التي . أجزاء مختلفة من املعلومات املتوافرة عىل اإلنرتنت

مليون صفحة  115مليون صفحة تختلف عن  150ا والتي يبلغ عدده AltaVistaيغطيها محرك 

اختالف الطرق التي تتوخاها زواحفها  إىلويرجع هذا التباين . بتكشيفها Hotbotيقوم 

)Crawlers( وميكن أن تستوضح هذا . يف التنقل داخل اإلنرتنت والبحث عن صفحات الويب

فتحصل عىل نتائج األمر عندما تستخدم عدداً من محركات البحث لتنفيذ البحث نفسه 

  .مختلفة

وإذا أردت أن تبحث يف كامل الشبكة العنكبوتية العاملية أو تود الحصول عىل أكرب عدد 

ويف هذه الحالة ستأتيك . ممكن من النتائج فصغ استفسارك لدى عدد من محركات البحث

ذه األدوات قارن النتائج املتحصل عليها من ه. وغريها Hotbotو AltaVistaو Googleالنتائج من 

وإذا ما حددت ما . املختلفة وستحصل عىل نتائج تختلف يف جزء منها وتتكرر يف جزء آخر

هو مختلف ضمن هذه النتائج فستتكون لديك فكرة بخصوص ما يتوافر من معلومات حول 

  .موضوعك يف الويب

بإمكانك أن توفر عىل نفسك كل هذا العناء باستخدامك ألحد محركات البحث الكربى 

)Meta Search Engines.(  
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  كيف تعمل محركات البحث الكربى ؟

تقوم هذه الفئة من أدوات البحث بدور الوسيط بني املستفيد ومحركات البحث، فهي 

عدد من محركات البحث التقليدية، ثم تقوم باإلمساك بهذه  إىلتستلم استفسارك ثم مترره 

  .النتائج وتسليمها إليك يف قامئة واحدة

املختصني يف املجال أن تنفيذ البحث باعتامد إحدى هذه األدوات ال يفيض  ويرى بعض

وإذا كان املستفيد يرغب . نتائج جيدة إال إذا كانت مصطلحات البحث من النوع البسيط إىل

السبب األساس  فإنوعليه، . يف تنفيذ بحث معقد، فعليه أن يتجاهل محركات البحث الكربى

. الكربى لتنفيذ بحث معقد يكمن يف التباين املوجود بينها يف عدم مالءمة محركات البحث

. ومنها ما ال يقبله أو يستخدمه بطريقة مختلفة Boolean Logicفمنها ما يقبل املنطق البولياين 

صيغة االستفسار املقبولة من قبل محرك بحث قد تكون غري مقبولة، أي غري  فإنوعليه، 

  .مفهومة من قبل محرك بحث آخر

محركات البحث الكربى نفسها فيام بينها، فمنها ما ميكن أن نصفه بأدوات  وتختلف

وتتلخص طريقة عمل ". الذكية"، ومنها ما ميكن أن نسميه بأدوات البحث ةالبحث العادي

عدد من محركات البحث واألدلة  إىلالفئة األوىل يف أنها تتلقى استفسار املستفيد وترسله 

الكربى الذكية فإنها تحاول إعادة صياغة استفسار املستفيد  أما محركات البحث. املوضوعية

كام أنها تحاول أن . بطرق مختلفة ليك تكون مفهومة ومقبولة من قبل أدوات بحث مختلفة

تدمج النتائج املتحصل عليها يف قامئة واحدة بهدف تسهيل مهمة املستفيد بتوفري وقته 

  .وجهده

التالية قبل اختيار أحد محركات البحث  ويتوجب عىل املستفيد أن يطرح األسئلة

  :الكربى
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ما محركات البحث واألدلة املوضوعية التي يستخدمها محرك البحث الكبري السرتجاع 

  معلومات تجيب عن استفساري ؟

محركات  إىلومعروف أن أغلب محركات البحث الكربى تحيل استفسار املستفيد 

دوات بحث إضافية، مام يجعل قامئة البحث البحث األساسية، ولكن نجد بعضها يستخدم أ 

  .املتحصل عليها أكرث ثراء

  يةلكرتونإعداد وتأهيل القوى العاملة إلدارة املكتبة اإل

وعلم ية يتطلب تأهيل كوادر فنية متخصصة يف مجال املكتبات لكرتونإلدارة املكتبة اإل

املعمول بها عاملياً، قادرة  املعلومات والتوثيق، قادرة عىل تطبيق القواعد واألنظمة املتبعة

عىل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يف هذا املجال، وإيجاد آلية من شأنها أن متكن 

املختصني يف مجال املكتبات واملعلومات من مواكبة التطورات العملية والتقنية يف تقديم 

  .الخدمات املعلوماتية

  يةلكرتوناملكتبة اإل أخصايئدور ومواصفات 

 إىلاألول يشري  املؤرش) املكتبات باحث( خصايئقد أصبح هناك مؤرشان يوضحان دور األ ل

املرتاكمة ويشري املؤرش الحديثة  التقنيات تأثريتضاؤل أو محدودية دور أمني املكتبة يف ظل 

  .الدور املنوط به واستمرارية تأييد دور باحثي املكتبات واملعلومات إىلالثاين 

التقنيات  إىليستند  خصايئاأل " اص بتضاؤل دور املكتبيالخ: املؤرش األول

 التوسط املعلومايت الحديثة باعتبارها أضافت متغرياً جديداً وبعداً آخر للبنية أو

(Information MEDITATING) الشبكة  فاملعلومات عىل الخط املبارش وعىل

  اسب أنأصبحت داخل وخارج املكتبة وباستطاعة املتصفح عىل الح العنكبوتية،
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 شبكات املعلومات إىل، عن طريق النفاذ أو الوصول "املعلومات إىليكرس حاجز الوصول 

البعيدة بل والقدرة عىل اقتناء هذه املعلومات باستخدام الوسائط اإللكرتونية، ويتناقص دور 

  ".األمية املعلوماتية"املكتبي أمام تناقص 

الدور املنوط  أن إىلي بدوره ومكانته مشريًا يؤيد استمرارية احتفاظ املهن: املؤرش الثاين

لقد تغريت مهام ووظائف أمني . باملكتبي ميثل حلقة وصل بني املستفيدين وبني املعلومات

مهام استشاري معلومات، ومدير  إىلاملكتبة اإللكرتونية من أداء الوظائف التقليدية 

لجة املعلومات وتفسريها معلومات، وموجه أبحاث، ووسيط معلومات للقيام بعمليات معا

 وتحليلها، وإتقان مهارات االتصال لإلجابة عن أسئلة املستفيدين، وكذلك االرتباط وترجمتها

 ببنوك وشبكات املعلومات ومامرسة تدريب املستفيدين عىل استخدام النظم والشبكات

  .املتطورة، وتسهيل مهامت الباحثني

عىل اختصايص املعلومات ذي الخربة وكذلك ترى الورقة أن املكتبة ستزيد الطلب 

  :والدور املناط به يتمثل يف. رفةواملع

وتوجيههم إىل بنوك ومصادر  استشاري معلومات يعمل عىل مساعدة املستفيدين    1- 

  .معلومات أكرث استجابة الحتياجاتهم

  .املستفيدين عىل استخدام املصادر والنظم اإللكرتونية تدريب  2-

  .وتقدميها للمستفيدين تحليل املعلومات    3-

  .والدارسني إنشاء ملفات بحث وتقدميها عند الطلب للباحثني    4-

  .إنشاء ملفات معلومات شخصية وتقدميها عند الحاجة    5-

  .مصادر غري معروفة للمستفيد وتقديم نتائج البحث البحث يف    6-

قدراتها الضخمة يف الحصول عىل شبكة اإلنرتنت و  مساعدة املستفيد يف استثامر    7-

  .املعلومات، والوصول إىل مراكز التدريب اإللكرتونية
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إعداداً خاصاً الكتساب مهارات معينة يف مواجهة التطورات  ومثل هذه املهام تتطلب

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتقديم خدمات شاملة ومتجددة  الرسيعة واملذهلة يف

أن البد  ية بوظائفهالكرتونوليك تقوم املكتبة اإل .ورة املعلوماتوث تتامىش مع روح العرص

يعمل بها أمناء مكتبات متفرغون حيث يتم اختيارهم وانتقاؤهم حسب املواصفات 

مع الحرص عىل وضع برامج تعليم وتدريب لهؤالء األمناء بحيث يتم . واملؤهالت املطلوبة

  .يةلكرتونالذين يرتددون عىل املكتبة اإلتأهيلهم فنيا وتربويا للتعامل مع املستفيدين 

، )الرئيسية أو الفرعية(ية لكرتونتوجيهه للعمل يف املكتبة اإل يتطلب من تم اختياره أو

  :كموظف مختص أو ما ييل

سواء  واملعلومات يجب أن يكون حاصالً عىل شهادة يف املكتبات: املوظف املختص  -أ   

  .)املكتبات الدبلوم العايل يفالدراسات العليا أو البكالوريوس أو (

 إن من يتم اختياره مع عدم توفر الرشط السابق يجب أن يكون عىل: املوظف املعاون   -ب

 األقل حاصالً عىل دورة تدريبية يف املكتبات ورضورة أن يكون حاصالً عىل بكالوريوس

  .ويفضل أن يكون يف مجال اإلدارة

  .اآليل املوظف املعاون، استخدام الحاسبيتطلب أن يحسن كل من املوظف املختص، و   -ج

جمهورا  السيام كونهام يستقبالن. أن يتحليا بالصفات الحميدة واألخالق الفاضلة  -د

  .مختلف الطباع

  .اآلخرين أن يكونا قادرين عىل بناء عالقات إنسانية مع  - ه

  .أن يكونا محبي لالطالع ومثقفني، ليقدما املساعدة ملن يطلبها  -و 
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  :يةلكرتونن املسميات الوظيفية للعاملني باملكتبة اإلجانب م

  .مفهرس مواقع    1-

  .مدير موقع املكتبة    2-

  .أخصايئ خدمات رقمية    3-

  .أخصايئ دليل بحث املكتبة    4-

  مرشد تدريبي    5-

  محلل معلومات    6-

  :تبة بنوعيها الورقي واإللكرتوينمحتويات املك

  ):لكرتونيةالورقية منها واإل(الكتب  :أوال

   دوائر املعارف واملوسوعاتEncyclopediasبنوعيها العام والخاص ،.  

  املعاجم اللغوية :Dictionaries  

  معاجم الرتاجم :Biographical Dictionaries  

  األطالس ومعاجم البلدان :Atlases and Gazetteers  

   الحوليات(الكتب السنوية (Year book  

  اإلحصائيات :Statistics.  

  األدلة :Directories.  

  الخرائط.  

 املراجع الورقية واإللكرتونية

  الببليوجرافيات.  

  الكشافات.  

  املستخلصات.  
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   الدورياتPeriodicals.  

   الكتيبات والنرشاتBook lets and pamphlets.  

  الرسائل ووقائع املؤمترات.  

    القصاصاتClippings or cuttings.  

  .صادر غري املطبوعةامل - :ثانيا

الشفافيات  ،Filmstrips، الرشائح الفيلمية Slidesالرشائح : Visual mediaاملصادر البرصية   -أ   

Transparencies.  

  .)Sound taps( ، األرشطة الصوتية)Discs, Recordsاألسطوانات (األقراص : املواد السمعية   -ب

  .Audio visual Mediaاملواد السمعية البرصية   -ج

 العمليات الفنية والخدمات

  :الفهرسة  1-

  فهرسة عرب برامج آلية.  

  فهرسة آلية عرب التدخل البرشى.  

  الفهرسة اآللية عرب النسخ.  

  :الخدمات  2-

  إعارة إلكرتونية محددة املدة.  

   تحميلDownloading.  

   نسخCopying.  

   قراءة مبارشةOnline Reading.  
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  :)املجاين واملدفوع(ريب والتد )*(التعليم 3-

  التعليم التفاعيل املفتوح.  

  التعليم املستمر.  

  التدريب التفاعيل.  

 :خدمات التجارة اإللكرتونية  4-

  عضوية أفراد.  

  عضوية مؤسسات.  

  عضوية محددة املدة.  

  تعامل مبارش وقتي ببطاقات االئتامن.  

                                                 
ث يسهل عىل معلمي وهناك عدة جهات متخصصة تنتج برمجيات لتصميم نظم خاصة للربمجة التلقائية يف حقل التعليم بحي  )*(

املدارس والكليات إعداد وتقديم دروس مختلفة لطالبهم، ومن هذه الدروس التدريب أو عرض مادة جديدة أو إجراء اختبار، أو 

محاكاة لواقع محدد أو غري ذلك من األنشطة القامئة داخل الفصل، مام يسهل ويساعد عىل استخدام وانتشار الحاسوب يف 

 COMPUTER، أو، COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION , CAI: ا الغرض برامج تسمىويستخدم لهذ. املدارس

BASED INSTRUCTION , CBI"  
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  مراجع الفصل الثاين

، - التجارب العلمية.. املعايري.. املقومات -مكتبة القرن الحادي والعرشين .. املكتبة الرقمية

   2009 ي،دار الفكر املرص  :، سمري حميدة1رقم  1الطبعة

،لـ عامد عيىس صالح 1، الطبعة رقم ميةلاألسس النظرية والتطبيقات الع - املكتبات الرقمية 

 .2005الدار املرصية اللبنانية،  :محمد

 .2000 .مجموعة النيل العربية :طارق محمود عباس ،1، الطبعة رقم ت الرقمية املكتبا

منشأة : ، عبد الفتاح مراد1، الطبعة رقم ية والرقمية وشبكة االنرتنتلكرتوناملكتبات اإل

 .1995.سكندريةاملعارف باإل 

، 1، الطبعة رقم املكتبة االفرتاضية إىلاملكتبات ومراكز مصادر التعلم من املكتبة األوىل 

 .2010هبة النيل العربية للنرش والتوزيع، :حمدي البدوي

العلم :محمد ، هاين1، الطبعة رقم "نواع املكتبات وأثرها يف قيام الحضاراتأ "املكتبة واملجتمع 

 .2010ميان للنرش والتوزيع،واإل

، العلم 2010، السعيد مربوك إبراهيم 1، الطبعة رقم املكتبات بني املهنة والرسالة أخصايئ

 .للنرش والتوزيع واإلميان

 .2010 .دار دجلة :أروى عيىس اليارسي ،1لطبعة رقم ، احوسبة املكتبات الجامعية

دار الفكر للنرش  :ربحي عليان ،1، الطبعة رقم مقدمة يف علم املكتبات واملعلومات

  .2009.والتوزيع
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لـ محمد عيل  ،1، الطبعة رقم واإلنرتنت يف املكتبات ومراكز املعلومات واالستخالصالتكشيف 

 .2009.عامل الكتب الحديث:العناسوه

، الطبعة "أسس نظرية وتطبيقات عملية"املكتبات واملعلومات  ألخصايئتطبيقات اإلنرتنت 

  .2009.الدار املرصية اللبنانية :لـ عىل كامل شاكر ،1رقم 

مجلة املكتبات  -"مسار تكنولوجيا املعلومات يفعالمات فارقة : "رشيف كامل شاهني

  .-)3(العدد -)17( السنة-واملعلومات العربية

  مستقبل  -"تجديد النظم التعليمية يفها تأثري التكنولوجيا الرقمية و : "ضياء الدين زاهر

  .للتعليم والتنمية بالتعاون العلمي مع كلية الرتبية تصدر عن املركز العريب-الرتبية العربية

 - )10( لداملج - بجامعة عني شمس، ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج، وجامعة املنصورة 

  .2004يوليو  - ) 34( العدد
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 الفصل الثالث

 

  

 اإللكرتونيـةالنظم اآلليـة إلدارة املكتبات 

  

  

هذا  أهميةتعترب نظم أو أنظمة املعلومات من املفاهيم الحديثة نسبياً، وقد تعاظمت 

الثانية للعديد من األسباب التي قد يقف عىل  املفهوم خالل الفرتة التي تلت الحرب العاملية

وتشمل هذه األسباب أيضاً تضخم حجم املنظامت وتعقد . وتطوره اآليلرأسها ظهور الحاسب 

التي تتعامل معها، وتطور وسائل االتصاالت ) أو املعلومات(وتضخم حجم البيانات  ،نشاطاتها

الدقيقة والرسيعة من قبل إدارات املعلومات  إىلوالحاجة امللحة  السلكية والالسلكية،

املنظامت وفئات املستفيدين عىل اختالفهم، وضعف األنظمة اليدوية التقليدية يف إمداد 

  .املستفيدين باملعلومات التي يحتاجون بالرسعة املمكنة ويف الوقت املناسب

 ومل تقترص أهمية نظم املعلومات عىل حقل معني من حقول املعرفة البرشية دون آخر،

لذلك نرى اليوم العديد من نظم املعلومات املتخصصة مثل نظم املعلومات اإلدارية ونظم 

املعلومات االقتصادية ونظم املعلومات املحاسبية ونظم املعلومات الزراعية ونظم املعلومات 

ونستطيع القول أن العامل . نظم املعلومات يف املكتبات ومرافق املعلومات، وغريها الطبية

  . يش فيه تحكمه مجموعة من النظم من أنواع مختلفةالذي نع

 وتشكل املعلومات املحور األسايس ألي نظام معلومات يف مؤسسة ما، والذي

  وتعترب املعلومات من . يشكل بدوره جزءاً مهامً يف منظومة املعلومات يف أي مجتمع
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ارات عىل اختالفها والتي العوامل املهمة التي تساعد يف تقدم املجتمع وتطوره، ويف اتخاذ القر 

يتوقف بنجاحها عىل مدى توافر املعلومات الكافية باملواصفات الكمية والنوعية والزمن 

  . املناسب

والبد لنا من أن نتذكر بأن املعلومات مهام كانت أهميتها وقيمتها لن تكون مفيدة ما 

أهمية نظام املعلومات يف  ومن هذا املنطلق تنبع. مل منتلك وسائل الوصول إليها واإلفادة منها

مساعدة وصانعي القرار يف صناعة القرارات الرشيدة والقيام باألنشطة اإلدارية عىل النحو 

وهناك اعرتاف واضح بأهمية . األمثل من خالل ما يقدمه لهم من معلومات مفيدة

تالك أو املعلومات وحيويتها كمورد مثني من موارد املنظمة الحديثة، وأداة ال غنى عنها الم

ة املؤكدة، وتطوير املنظمة ومتنيتها، وتحسني الجودة سرتاتيجيتحقيق امليزة التنافسية اإل 

ة إسرتاتيجيوصياغة  ،وإعادة تصميم األعامل وتنظيمها ،املستمرة، واإلبداع التكنولوجي

األعامل وتطبيقها وإدارة العمليات بكفاءة وفعالية، وتحقيق اإلنجاز املطلوب يف كل أنشطة 

ومبا أن النظم التقليدية للمعلومات املطلوبة وباملواصفات الكمية والنوعية والزمن . وفعاليتها

املناسب يف عرص يتصف بالتعقيد والتغري والتقلب والتطور املستمر، فقد ظهرت املعلومات 

 املحوسبة، مام يساعد عىل اتخاذ القرارات الرشيدة للمشكالت اإلدارية واإلنتاجية والخدماتية

  .يف املنظامت الحديثة بطريقة علمية منهجية

وتكنولوجيا ومن املعلوم أن نظم املعلومات هي وليدة تالقي كل من نظرية التنظيم، 

العمليات، واألساليب  والعلوم السلوكية، وبحوث ،املعلومات ويف مقدمتها الحاسبات اآللية

  .الكمية وتطبيقاتها يف مجايل الصناعة وإدارة األعامل

ريف نظام املعلومات عىل الوجه األفضل، البد من تعرف مصطلحي ولتع

 البيانات واملعلومات اللذين يتم الحديث عنهام بكرثة يف هذا املجال فالبيانات هي
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أما املعلومات فهي . حقائق أولية خام، غري مؤطرة وغري منظمة وغري مرتبطة ببعضها بعضاً 

واملنظمة واملرتابطة واملعدة لالستخدام واتخاذ مجموعة من البيانات املعالجة واملؤطرة 

ومعالجتها وتحويلها  )املدخالت(إذ يقوم نظام املعلومات باستقبال البيانات األولية . القرارات

  .تستطيع اإلدارة اإلفادة منها )مخرجات(معلومات  إىل

  :تعريف النظام

التي تعمل  )املتفاعلةأو األجزاء (مجموعة من العنارص املرتابطة "يعرف النظام بأنه 

ونستطيع أن نفهم  ."معاً بشكل توافقي لتحقيق بعض األهداف املرسومة والغايات املدروسة

من هذا التعريف أنه البد من أن تكون أجزاء النظام متآلفة ومرتابطة ومتناسبة حتى ميكن 

  .النظام من تحقيق أهدافه بشكل سليم

ظم الفرعية وعالقاتها املنتظمة يف بيئة معينة مجموعة من الن"ويعرف النظام أيضاً بأنه 

ويعتمد هذا التعريف عىل فهم األفكار األربع املرتبطة مع بعضها،  ."لتحقيق أهداف معينة

  .النظم الفرعية والبيئة والعالقات واألهداف: وهي

وترى مدرسة النظم أن كل يشء يف الكون يشكل ويؤلف ما يسمى بالنظام، وهذا النظام 

. م له نظم فرعية، والنظام الفرعي له أنظمة فرعية أخرىاأي أن كل نظ. هننظام أكرب مجزء من 

كنظام كيل  إليهومن األمثلة الواقعية عىل هذه النظرة هو جسم اإلنسان الذي ميكن النظر 

متكامل، يتكون من عدة نظم فرعية ترتابط فيام بينها وتعمل بشكل تآلفي هي النظام 

. نظام العضيل والنظام الهضمي والنظام التنفيس والنظام العصبي، وغريهاالعظمي وال )الهيكل(

 نظم فرعية أخرى، ولنأخذ الجهاز العصبي إىلوتنقسم كل واحد من هذه األنظمة الفرعية 
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ويتكون الدماغ . مثاال عىل ذلك، إذ يتكون هذا الجهاز من الدماغ والنخاع الشويك واألعصاب 

  .وتتكون األعصاب من أعصاب حسية وأعصاب محركة. املستطيل من املخ واملخيخ والنخاع

  :ويتضح لنا من تعريفات النظام السابقة عدة حقائق هي

يتكون النظام من عدة أجزاء أو عنارص، وميكن اعتبار كل جزء أو عنرص منها  :أوال

  .وبالتايل يضم النظام الواحد عدة أنظمة متداخلة. نظاماً فرعياً يف حد ذاته

لنظام اتصال ترتبط األجزاء أو العنارص أو النظم الفرعية مع بعضها بعضاً طبقاً : ثانيا

فإذا حدث خلل يف نظام  .محدد وهذا االرتباط هو الذي يعطي النظام صفة التكامل والتامسك

  .االتصال انفرط عقد النظام ومل يحقق أهدافه، وقد يتاليش

اف محددة تحكم نشاطه، وتحدد يعمل النظام لتحقيق هدف أو مجموعة أهد: ثالثا

العالقات بني أجزائه، وهي السبب أصالً يف وجود النظام، ويجب أن تؤدي أهداف النظم 

  .تحقيق هدف أو أهداف النظام الرئيسية إىلالفرعية 

ومن الجدير بالذكر أنه ميكن تعريف النظام بأشكال وصور مختلفة ومتعددة، وذلك 

وابط التي تجمع بينها، وطبيعة الوظائف التي يؤديها، وفقاً لرتتيب عنارصه وترتيب الر 

من قبل أحد محليل  اآليلإذ ميكن تعريف الحاسب . تحقيقها إىلواألهداف التي يسعى 

، )Human(واإلنسان ) Software(والربمجيات ) Hardware(النظم بأنه مجموعة املكونات املادية 

ووحدة املعالجة املركزية ) Input(دخال اإل بينام يعرفه محلل آخر بأنه مجموعة من وحدات 

)C P U(  ووحدات اإلخراج)Output(.  
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  Information Systems  نظم املعلومات

ويزود بها  Informationمعلومات  إىلويحولها  Dataيسمى النظام الذي يعالج البيانات  

اذ املستفيدين نظام معلومات، وتستخدم مخرجات هذا النظام وهي املعلومات التخ

وعليه، ميكننا تصور نظام املعلومات . القرارات وعمليات التنظيم والتحكم داخل املؤسسة

والبيانات والربمجيات املستخدمة يف معالجتها  اآليلعىل أنه مكون من اإلنسان والحاسب 

ويتصوره آخرون عىل أنه مكون . بهدف إمداد املؤسسة باملعلومات الالزمة لها عند الحاجة

  :مام ييل

  .وهي البيانات Inputملدخالت ا    1-

وتتكون من جهاز الحاسب اآليل نفسه والربمجيات . Processing) العمليات(املعاجلة     2-

  .املستخدمة يف معالجة البيانات وامللفات واألشخاص

  .Informationوهي املعلومات  Outputاملخرجات     3-

  Systems Theoryنظرية النظم 

. حديد مجموعة من العنارص وإيجاد نوع من العالقات بينهاتعني نظرية النظم بت

  :وتتمثل هذه العنارص مبا ييل

   System and its Componentsالنظام ومكوناته : أوال

يعرف النظام، كام ذكر سابقاً، بأنه مجموعة من العنارص املرتبطة معاً ضمن نظام 

وتتكون وحدات . ونظامً فرعية وأن هناك نظامً . اتصال معني لتحقيق هدف أو أهداف معينة

النظام من وحدات اإلدخال ووحدات املعالجة ووحدات اإلخراج التي تعمل معاً لتشكل 

  .وظيفة للنظام
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   System Environmentبيئة النظام : ثانيا

تعد طبيعة بيئة النظام الداخلية والخارجية ومدى تفاعل النظام مع هذه البيئة من 

إذ تتخذ أهداف النظام تبعاً . ىل نجاحه وتحقيقه ألهدافه املرسومةأهم العوامل املؤثرة ع

  .بني النظام وبيئته ئلطبيعة التفاعل الناش

 Userمستخدمو النظام : ثالثا

. من الوظائف النهائية للنظام )أشخاص ودوائر وهيئات(وهم مجموعة املستفيدين 

  :قسمني هام إىلويقسم هؤالء 

  :مستخدمو النظام داخلياً ) أ

التي  وهم مجموعة األشخاص والجهات املستفيدة من وظائف النظام داخل املؤسسة

املوظفون، واألقسام، والدوائر، ومشغلو النظام، والقامئون عىل : مثال(يعمل فيها النظام 

  .)وغريهم ،صيانة النظام وتحديثه وتشغيله

  :مستخدمو النظام خارجياً ) ب

من خدمات النظام خارج  )وهيئاتأشخاص ودوائر (وهم مجموعة املستفيدين 

  .)مؤسسة الضامن االجتامعي، ديوان املحاسبة: أمثلة. (املؤسسة التي يعمل فيها النظام

  Life Cycleدورة حياة النظام  رابعا

لكل نظام دورة حياة، تبدأ من تاريخ محدد وتنتهي كلياً أو جزئياً يف تاريخ محدد 

  :نأيت عىل ذكرها بيشء من التفصيل الحقاً باآليتوميكن تلخيص مراحل هذه الدورة والتي س
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  .الشعور مبشكالت النظام القديم ورضورة إحالل النظام الجديد محله    1-

  .تحديد أهداف النظام الجديد    2-

  .الدراسة األولية للنظام الجديد    3-

  .دراسة الجدوى االقتصادية للنظام الجديد واعتامدها    4-

  ).مدخالت، إجراءات، مخرجات، وتغذية راجعة(تحليلها جمع البيانات و     5-

  .تصميم النظام    6-

  .فحص النظام    7-

  ).وتشمل تدريب العاملني عىل النظام(تطبيق النظام وصيانته     8-

  .توثيق النظام    9-

   System Analysisتحليل النظم 

ارات عالية تتطلب عملية تصميم نظم املعلومات وبنائها أشخاصاً ذوي كفايات ومه

لذلك نحتاج قبل . قادرين عىل استيعاب مشكالت النظم املوجودة وحلها بالطريقة املثىل

النظام الحايل تعرف أجزائه وصياغة القيام بتحليل  إىلالبدء بعملية تصميم النظام الجديد 

ويسمى الشخص الذي يقوم بعملية تحليل . مشكالته وأهدافه ووظائفه وتحديد مستخدميه

  .القديم وتصميم النظم الجديدة وبنائها وتعديلها وتحديثها محلل النظم النظام

  :مفهوم تحليل النظم

  .تجزئة النظام إىل مجموعة املدخالت واإلجراءات واملخرجات والتغذية الراجعة    1-

  .تحديد عنارص املدخالت واملخرجات وتحديد العالقات املنطقية والرياضية فيام بينها    2-
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وعالقات  اإلجراءات الداخلة يف تركيب النظام ضمن منظومة معادالت رياضية، تنظيم    3-

  .منطقية، وعمليات معالجة بيانات واضحة املعنى، محددة املدخالت ودقيقة املخرجات

يف منظومة إيجاد العالقات الرتكيبية، ووسائل اتصال املعلومات والبيانات بعضها ببعض     4-

  .ظامالنظم الفرعية املكونة للن

  .تحديد أهداف النظام العامة والخاصة عىل نحو واضح    5-

  .تحديد أساليب السيطرة عىل مدخالت النظام وإجراءاته ومخرجاته    6-

  .تعديل النظام وتحديثه وصيانته كلام لزم األمر    7-

  .تصميم نظم جديدة وبنائها    8-

  .تحديد مستخدمي النظام    9-

  :اآليلمات املبنية عىل الحاسب نظم املكتبات ومؤسسات املعلو 

أنها متصلة  الشكلية،تتكون املكتبة أو مركز املعلومات عادة من أجزاء منفصلة من الناحية 

ويختلف النظام املكتبي التقليدي عن النظام املحوسب يف أن النظام . وظيفياً تعرف بالنظم

ه األفراد، أما إذا استخدم التقليدي يعتمد اعتامداً كامالً عىل العمل اليدوي الذي يقوم ب

يف تنفيذ بعض أو كل العمليات املكتبية فيعرف النظام بأنه نظام مبني عىل  اآليلالحاسب 

  .الحاسب

تفاعل منظم يتكون من اإلنسان واملعلومات ومصادرها "ويعرف النظام هنا بأنه 

" معينةوالربمجيات املستخدمة املرتبطة معاً لتحقيق غايات وأهداف  اآليلوالحاسب 

هو مجرد آلة أو أداة تساعد املكتب عىل تأدية أعامل مختلفة ومعقدة بأقل  اآليلفالحاسب 

  .كلفة ولكن بدقة أكرب وبرسعة فائقة تزيد عن دقة النظم التقليدية ورسعتها
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وقد يشتمل كل نظام مكتب عىل عدد من النظم الصغرية تعرف باسم النظم الفرعية 

)Sub-Systems (املكتبة الحديثة  فقد تشتمل)عىل نظم فرعية للخدمات الفنية، ) نظام كيل

ويقسم  .والعالقات العامة، واملالية وغريها ،والخدمات العامة، واإلنتاج، وتسويق املعلومات

نظم أخرى فرعية، فقد يشتمل النظام الفرعي  إىلكل نظام فرعي من النظم السابقة 

نظام تنمية مصادر املعلومات، ونظام الفهرسة للخدمات الفنية مثالً عىل نظم أصغر مثل 

. نظم أصغر إىلوينتج عن هذا التقسيم مستوى آخر من النظم تقسم بدورها . والتصنيف

قد يشتمل نظام تنمية مصادر املعلومات عىل نظم فرعية خاصة مبجتمع  ،فعىل سبيل املثال

عملية تقسيم هذه النظم وتستمر . املستفيدين، وبالتزويد، وبتقييم املصادر، وبتنقيتها

  .نظم صغرية كلام أمكن ذلك إىلالفرعية 

  :مفهوم أنظمة املعلومات اإلدارية

  :هناك تعريفات مختلفة لنظام املعلومات اإلداري نذكر منها ما ييل

   النظام الذي يتوىل تزويد اإلدارة باملعلومات الدقيقة والوافية الالزمة لها التخاذ القرار، يف

  .ان املناسبنيالوقت واملك

   توليفة من األفراد واألجهزة التي تتوىل عمليات جمع ومعالجة وخزن البيانات واسرتجاعها

بغية تقليل حالة عدم التأكد عند اتخاذ القرارات، وذلك من خالل تلبية حاجة املديرين 

  .من املعلومات الالزمة والرضورية يف املجال

  وجيا لجمع البيانات وتشغيلها طبقاً لقواعد مجموعة من العنارص البرشية والتكنول

وإجراءات محددة بغرض تحويلها إىل معلومات تساعد اإلدارة يف التخطيط والتنظيم 

  .والرقابة والتقييم واتخاذ القرارات
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   طريقة منظمة لتجهيز املعلومات عن مايض وحارض ومستقبل العمليات الداخلية

  .واستكشاف املتغريات الخارجية للبيئة

وبناء عىل هذه التعريفات ميكن إيراد التعريف الشامل التايل لنظام املعلومات اإلداري 

هو نظام متكامل يتكون من مجموعة األفراد واألجهزة " يف املكتبة أو مركز املعلومات 

وذلك بغرض تزويد اإلدارة بكل ما تحتاجه من  ،واإلجراءات واألنظمة الفرعية للمعلومات

كافية عن األنشطة الدقيقة للمكتبة أو مركز املعلومات، ومن أجل إنجاز معلومات دقيقة و 

  . "الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ قرارات كفوءة وفعالة

مام سبق، ميكن استخالص مجموعة من النقاط األساسية املتعلقة مبفهوم نظام 

  :املعلومات اإلداري، وهي

  بني عىل الحاسب اآليل يف إدخال البيانات ومعالجتها وتحويلها إىل إنه نظام معلومات م

  .معلومات تفيد متخذي القرارات يف املكتبة أو مركز املعلومات

   إنه نظام متكامل يربط بني أنظمة فرعية وظيفية مختلفة يف املكتبة أو مركز املعلومات

املالية، ونظام إدارة األفراد، مثل نظام اإلنتاج، ونظام التسويق، ونظام الخدمات، ونظام 

  .وغريها

  إنه نظام يدعم وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يف املكتبة أو مركز 

  .املعلومات

  إنه نظام يساعد إدارة املكتبة أو مركز املعلومات يف اتخاذ القرارات وحل املشكالت.  

  تبة أو مركز املعلومات ويتنبأ إنه نظام يقدم لإلدارة معلومات عن مايض وحارض املك

  .باملستقبل
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   إنه نظام يصف العمليات واألنشطة الداخلية للمكتبة أو ملركز املعلومات ويقارنها

  .باملعايري املوضوعة، ويظهر املجاالت التي تحتاج إىل تعديل أو تحسني

  ز املعلومات، أنه نظام يوفر معلومات دقيقة وشاملة عن البيئة الخارجية للمكتبة أو مرك

إذ يرصد األحداث والفرص يف هذه البيئة التي ميكن أن يؤثر عىل مستقبل املكتبة أو 

  .مركز املعلومات أو عىل عملياتهام الداخلية

   يف شكل تقارير دورية أو تقارير خاصة، ومخرجات ) املخرجات(أنه نظام يوفر املعلومات

أو مركز املعلومات يف حل املشكالت  مناذج رياضية وإحصائية يستخدمها مدير املكتبة

  واتخاذ القرارات

ونخلص الحديث بالقول أن نظم املعلومات اإلدارية هي يف الواقع حقل مشتق من 

جملة تخصصات وتطبيقات مختلفة ساهمت بقدر أو بآخر يف تطوره ومنو وازدهار تطبيقاته 

علومات اإلدارية مزيج من املفنظم . يف منظامت األعامل واملؤسسات االقتصادية املختلفة

وبحوث العمليات، والرياضيات، ونظرية  وتكنولوجيا املعلومات، اآليلمعطيات علم الحاسب 

  .اإلدارة والتنظيم، والسلوك التنظيمي، واالقتصاد وتكنولوجيا االتصاالت

  :أسباب االهتامم بنظم املعلومات اإلدارية يف املكتبات

مة ورضورية جداً للمكتبات ومرافق املعلومات يف أصبحت نظم املعلومات اإلدارية مه

  :الوقت الحارض، وذلك ألسباب التالية

عىل نحو مل تضخم حجم املكتبات ومرافق املعلومات، وزيادة عدد وجداتها التنظيمية     1-

أحد العنارص األساسية  يعد مكثف يف املكتبات ومرافق املعلومات، إذ تعد هذه التكنولوجيا

   .م املعلومات اإلداري الحديثاملكونة لنظا
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التطور املتالحق يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستعامل هذه التكنولوجيا عىل     2-

التكنولوجيا أحد العنارص نحو مكثف يف املكتبات ومرافق املعلومات، إذ تعد هذه 

  .األساسية املكونة لنظام املعلومات اإلداري الحديث

يف مهام ووظائف إدارة املكتبات أو مرافق املعلومات، نتيجة لتأثري املكتبة زيادة التعقيد     3-

واالجتامعية والقانونية أو مركز املعلومات بالتغريات السياسية والثقافية واالقتصادية 

املحيل والدويل وما يواكبه من  والتكنولوجية، وغريها يف البيئة الخارجية عىل الصعيدين

املكتبات ومرافق املعلومات كمتخذي  لذلك، البد ملديري. القرارتعقيد يف عملية اتخاذ 

تساعدهم يف اتخاذ القرار ومتدهم باملعلومات  قرارات استخدام وسائل ونظم جديدة

  .الالزمة لذلك

احتدام املنافسة بني املكتبات ومرافق املعلومات يف مجاالت كثري مثل تنوع املنتجات،     4-

ين إىل وجوب مواجهة منافسيهم، من حيث رسعة اتخاذ وغريها مام يستدعي املدير

  .القرارات، وحل املشكالت، واستشعار مجاالت تحسني األداء العام

زيادة أهمية املعلومات وقيمتها يف املكتبات ومرافق املعلومات، عىل اعتبار أنها مورد     5-

إن . وزيادة اإلنتاجيةوأنها األساس يف التقدم والتطور والبقاء واالستمرارية  ،إسرتاتيجي

معالجة املعلومات وتحليلها هي وظيفة جديدة إلدارة املكتبة أو مركز املعلومات، وبعد 

 اآليلهذا الوظيفة فرضتها تطبيقات أنظمة الحاسب . أخر من أبعاد العملية اإلدارية

وتكنولوجيا املعلومات األخرى يف مختلف النظم الوظيفية للمكتبة أو مركز املعلومات 

  .من إنتاج، وتسويق، وخدمات، وشؤون مالية، وغريها
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إذاً، فالتحدي الذي تواجهه املكتبات ومرافق املعلومات يف الوقت الحارض يكمن يف 

كيفية اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات يف تصميم نظم إدارية متكنها من املنافسة، ومن 

  .مالحقة التغريات البيئية، وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية

  :وظائف نظام املعلومات اإلداري املحوسب

الوظيفية األساسية لنظام املعلومات اإلداري املحوسب يف املكتبات ومرافق املعلومات 

. معلومات يتم اسرتجاعها حسب الحاجة إىلهي تجميع البيانات ومعالجتها وتحويلها 

  :ولتحقيق ذلك، يقوم النظام مبا ييل

  ).داخلية وخارجية(ملصادر املختلفة الحصول عىل البيانات من ا    1-

  .التأكد من صحة البيانات ودقتها    2-

  ).فرز، وتبويب، ترميز(تنظيم البيانات     3-

  ).أقراص صلبة، وأقراص ممغنطة، واسطوانات مدمجة، الخ(خزن البيانات     4-

  .إجراء العمليات الحسابية واملنطقية عىل البيانات    5-

  .).تقارير مطبوعة، وجداول، ورسومات بيانية، الخ( اسرتجاع املعلومات    6-

وتعني نقل املعلومات من مكان إىل آخر بوساطة التقارير املطبوعة أو . إعادة اإلنتاج    7-

  .شاشات الحاسب اآليل أو وسائط التخزين املمغنطة املختلفة

  :املكونات األساسية لنظام املعلومات اإلداري املحوسب

ات اإلداري املحوسب يف املكتبات ومرافق املعلومات من املكونات يتكون نظام املعلوم

  :الرئيسة التالية

  



  178  الفصل الثالث   
 

 

  :Inputsاملدخالت : أوال

وإنتاج  ملعالجتها اآليلاملدخالت عبارة عن البيانات الخام التي يتم إدخالها يف الحاسب 

أو العالقات  وقد تكون هذه البيانات خاصة باألفراد أو الخدمات أو اإلنتاج. معلومات جديدة

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن ال يدخل يف الحاسب . العامة أو تسويق املعلومات، وغريها

  .إال البيانات الالزمة والرضورية اآليل

ويجب تصميم نظام املعلومات اإلداري املحوسب بحيث ال تجمع البيانات وتدخل 

فهي رضورية  اآليلها يف الحاسب أما عملية تنظيم البيانات قبل إدخال. أكرث من مرة واحدة

  .السرتجاع املعلومات عند الحاجة إليها

  :Hardwareاألجهزة : ثانيا

وهي عبارة عن الحاسبات اآللية نفسها واألجهزة األخرى امللحقة بها التي تعمل عىل 

  .استقبال البيانات وتخزينها ومعالجتها وإخراج النتائج

  :Softwareالربمجيات : ثالثا

املوجهة  مجموعة األوامر والتعليامت"والربنامج هو . وم أن الحاسب جهاز مربمجمن املعل

املخزنة فيه بالطريقة املناسبة لتحقيق األهداف  )املدخالت(للحاسوب ملعالجة البيانات 

 System(وهناك أنواع متعددة من الربمجيات مثل برامج النظام ." )املخرجات(املطلوبة 

Software(يقات ، وبرامج التطب)plication Systems( وبرامج تطوير النظام ،)System Development 

Software( وبرامج املستفيد النهايئ ،)User Software – End(.  

  :Data Baseقاعدة البيانات : رابعا

  يجب أن يكون لدى املكتبة أو مركز املعلومات مصدر موحد ومنظم يشتمل 
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وتنظيم البيانات يف نظام . املعلومات اإلداري املحوسبعىل جميع املعلومات الالزمة لنظام 

ثم البايت ) Bit(بصورة هرم يبدأ من أصغر عنرص يف قاعدة البيانات وهو البت  اآليلالحاسب 

)Byte(، وتعرف قاعدة . والحقول، والسجالت، وامللفات التي تشكل مبجموعها قاعدة البيانات

يف شكل ملف رئيس يتيح التعامل مع البيانات أسلوب تنظيم البيانات " البيانات بأنها 

وتتم إدارة موارد ." بطريقة شمولية تلبي الحاجات املختلفة للمستفيدين ومتخذي القرار

البيانات وقواعد البيانات من خالل حزم برمجيات متطورة تسمى نظام إدارة قواعد البيانات 

)DBMS(. قواعد البيانات واملحافظة عىل  وتقوم إدارة قواعد البيانات مبهام التنسيق بني

  .مواردها وتنفيذ إجراءات الحامية واألمن املعلومايت

  :Proceduresاإلجراءات : خامسا

مجموعة التعليامت واألوامر التفصيلية والخطوات الواجب " تعرف اإلجراءات بأنها 

 اآليلحاسب وتشمل النواحي املتعلقة بكيفية تشغيل ال." لتنفيذ الربنامج املطلوب إتباعها

وطريقة إدخال البيانات وإدامتها واسرتجاعها وأسامء امللفات والربامج وتصنيف املخرجات 

  .الخ. .وطرق توزيعها

  :Personnelاألفراد : سادسا

األفراد هم مجموعة األشخاص الذين يتولون تصميم الربامج وإعدادها وتحديد البيانات 

  .وإدارة نظام املعلومات اإلداري اآليلوترميزها وإدخالها وأمنها وتشغيل الحاسب 

وتشمل هذه املجموعة مدير النظام ومحليل النظم واملربمجني ومدير العمليات 

 ومشغيل النظام ومدخيل البيانات ومدير قاعدة البيانات ومدير أمن النظام، 
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مرافق ويعد األفراد محور الكفاءة الجوهرية لنظم املعلومات بعامة يف املكتبات و . وغريهم

  .املعلومات ونظم املعلومات اإلدارية فيها عىل وجه الخصوص

  :Information Management )اإلدارية(إدارة املعلومات : سابعا

تتوىل إدارة املعلومات مهام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم لجميع 

الحاسم والجوهري يف نجاح ومن املعلوم أن العامل . أنشطة نظام املعلومات اإلداري وأعامله

أو فشل نظم املعلومات اإلدارية يف املكتبات ومرافق املعلومات هو اإلدارة بقيادتها وكادرها 

  .اإلداري والتقني املتخصص

  :التخطيط إلنشاء نظام معلومات إداري

أن نظام املعلومات اإلداري هو قبل كل يشء مرشوع يتطلب تخطيطاً وتقييامً ودراسة 

وحتى يحقق نظام املعلومات . رد ووقت وجدولة ألنشطة متعددة ومعقدةجدوى وموا

اإلداري يف املكتبات ومرافق املعلومات أهدافه، البد من اتباع األسلوب العلمي يف التخطيط 

املستفيدين وخاصة املديرين منهم من املعلومات له، وأن يصمم بحيث يؤمن احتياجات جميع 

  .صاديةيف الوقت املناسب وبطريقة اقت

وميكن اعتامد األسلوبني التاليني يف التخطيط إلنشاء نظام معلومات إداري يف املكتبة أو 

  :مركز املعلومات

أي تحديد أهداف املكتبة أو مركز املعلومات ومن ثم : التخطيط عىل أساس األهداف    1-

  .تخطيط وتصميم نظام املعلومات ليحقق هذه األهداف

أي تصميم نظام معلومات إداري يكون قادراً عىل : شكالتالتخطيط عىل أساس امل    2-

مساعدة إدارة املكتبة أو مركز املعلومات عىل تحديد املشكالت وإيجاد الحلول واختيار 

  .الحل األفضل



  181 النظم اآللية إلدارة املكتبات اإللكرتونية 
 

 

لذا، البد أن يكون . وقد يكون من الصعب عملياً االعتامد عىل أسلوب واحد دون اآلخر

أو مركز املعلومات قادراً عىل تحقيق األهداف، وأن يقدم  نظام املعلومات اإلداري يف املكتبة

يف الوقت نفسه املعلومات التي تساعد عىل حل املشكالت التي قد تعرتض طريق املكتبة 

  .ومتنعها من تحقيق أهدافها

  :ومرافق املعلومات الخطوات الرئيسية لتخطيط نظام املعلومات اإلداري املحوسب يف املكتبات

يف  الخطوات الرئيسة التي يجب أن تتبعها املكتبات ومرافق املعلومات فيام ييل نذكر

  :التخطيط إلنشاء نظام معلومات إداري محوسب

تحديد األهداف العامة للمكتبة واألهداف الفرعية لكل دائرة وقسم من أقسامها،     1-

داري وتعترب هذه األهداف اإلطار السيايس الذي يجب أن يلتزم به نظام املعلومات اإل 

  .املحوسب وال يخرج عنه

الناجح هو  نظام املعلومات اإلداري املحوسب: تحديد حاجات املستفيدين من املعلومات    2-

الذي يوفر املعلومات التي تلبي حاجة املستفيدين منه بدقة ويستجيب للتطورات التي 

  .قد تطرأ عىل هذه الحاجات

املعلومات يجب أن يحدد نظام : وماتتحديد األشخاص والجهات التي تحتاج املعل    3-

املخولة بالحصول عىل  اإلداري املحوسب الناجح األشخاص والدوائر واألقسام والجهات

ويعني هذا تحديد املستفيدين الداخليني والخارجيني من النظام، وأي نوع . املعلومات

  .من املعلومات ميكنهم الحصول عليها

يجب تحديد الطرق : ا وأوقات جمعهاتحديد شكل املعلومات وطرق عرضه    4-

قوائم بيليوغرافية أو (التي ستجمع بواسطتها هذه املعلومات وأسلوب عرضها 

 معلومات نصية أو تقارير مطبوعة أو جداول أو رسومات بيانية أو أرقام،
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يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو (كام يجب تحديد أوقات جمع وإعداد هذه املعلومات ). الخ 

وباستخدام الحاسب اآليل يف أيامنا هذه أصبحت ). لياً أو نصف سنوي أو سنوياً فص

  .املعلومات تجمع وتخزن مبارشة

يجب سياسة مكتوبة وواضحة تحدد طريقة االحتفاظ : بيان طريقة تخزين املعلومات    5-

فهل تخزن املعلومات عىل أرشطة ممغنطة أو . باملعلومات وتخزينها بعد جمعها

  .ممغنطة أو أسطوانات الليزر، أو غريها أسطوانات

  .تحديد نوع أجهزة الحاسب اآليل املناسبة للنظام وعددها    6-

وتخزينها  إن الهدف األساس من جمع املعلومات: تحديد طريقة اسرتجاع املعلومات ونقلها    7-

مات اسرتجاع املعلو لذلك يجب أن يحدد النظام طرق ووسائل . هو اسرتجاع واإلفادة منها

إذ ميكن نقل املعلومات . منهاونقلها من أماكن تخزينها يف الحاسب اآليل إىل املستفيدين 

املطبوعة بواسطة الحاسب اآليل  التقارير الشفوية والتقارير: بوسائل متعددة منها

  .واملصغرات الفيلمية وشاشات الحاسوب، وغريها

نظام  املتغرية البد أن يشتمل حتى تستجيب املعلومات للحاجات: إدامة املعلومات    8-

منظمة لتحديث  املعلومات اإلداري املحوسب يف املكتبات ومرافق املعلومات عىل طريقة

ويتضمن نظام . املعلومات وإدامتها، وجعلها مواكبة ألحدث املستجدات والتطورات

التحديث واإلدامة أيضاً تحديد وإيضاح طريقة التخلص من املعلومات التي مل تعد 

فنظام املعلومات اإلداري املحوسب الناجح هو . كتبة أو مركز املعلومات بحاجة إليهاامل

الذي يصمم بحيث يغذي وبصفة دامئة باملعلومات الجديدة ويتخلص من املعلومات 

  .القدمية عدمية الفائدة
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النظام تعترب الرقابة وسيلة أساسية ملعرفة مدى التقدم الذي أحرزه : الرقابة عىل النظام    9-

لذلك البد من تغذية راجعة إلدارة املكتبة أو مركز املعلومات . واملشكالت التي يواجهها

إذ متكن التغذية الراجعة اإلدارة من إجراء . أو إلدارة وحدة املعلومات يف هذا املجال

  .التعديالت والتغيريات الالزمة يف الوقت املناسب وبأقل التكاليف

إلنشاء نظام  ك نواح أخرى يجب أن تؤخذ بعني االعتبار عند التخطيطهنا: اعتبارات أخرى    10-

  :معلومات إداري محوسب،وهي

  املركزية والالمركزية.  

  مؤهالته وخرباته وطرق تدريبه: الكادر البرشي.  

  رسية املعلومات وأمنها.  

  ام النظالنظام الفرعي للمعلومات التسويقية، : األنظمة الوظيفية الفرعية للنظام

النظام الفرعي الفرعي ملعلومات اإلنتاج، النظام الفرعي ملعلومات املوارد البرشية، 

  .للخدمات املعلوماتية، النظام الفرعي للمعلومات املالية، إلخ

  :خصائص نظام املعلومات اإلداري املحوسب املثايل

حوسب هناك مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها يف نظام املعلومات اإلداري امل

  :املثايل، هي

هناك مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها يف نظام املعلومات اإلداري املحوسب 

  :املثايل، هي

وهذا يعني أن ميثل النظام وحدة ): Integration(التكامل بني عنارص النظام     1-

  متامسكة ومتكاملة من العمليات واألنشطة مبعنى تكامل األنظمة الفرعية
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النظم علومات اإلداري بحيث يكون نشاط أي نظام فرعي مكمالً ألنشطة لنظام امل

لنظم الخدمات  فمخرجات نظام تسويق املعلومات مثالً هي مدخالت. الفرعية األخرى

ويف كل الظروف تتكامل عمليات . واملالية واملوارد البرشية واإلنتاج والعكس صحيح

  .ت اإلداريالنظم الفرعية لتشكل مبجموعها نظام املعلوما

مبعنى أن يشتمل النظام عىل جميع أنواع البيانات أو : املفهوم املوسع للبيانات    2-

  .املعلومات التي يحتاجها املستفيدون من النظام عىل اختالفهم

إن االستفادة من إمكانيات الحاسب اآليل الكبرية يف تخزين : استخدام الحاسوب    3-

ومات أمر رضوري، وذلك لرفع كفاية املعلومات الناتجة ومعالجة البيانات واسرتجاع املعل

  .وتخفيض تكلفة التشغيل

  .وإنتاج معلومات دقيقة ذات فائدة: استخدام وسائل متقدمة يف تحليل البيانات    4-

تعني املرونة إمكانية تطوير النظام وتعديله مبا يتالءم مع التغريات ال ميكن : املرونة    5-

عىل الوجه األمثل إال إذا استخدمت الطرق الرياضية أو اإلحصائية اإلفادة من البيانات 

فهناك تغيريات وتطورات مستمرة . واملنطقية املتقدمة يف تحليلها واالحتياجات الجديدة

يف إجراءات املكتبات ومرافق املعلومات وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها، وهناك أيضاً 

الخارجية، لذلك فإن عدم توافق النظام مع تلك تغيريات وتطورات يف بيئاتها الداخلية و 

التغيريات والتطورات ميكن أن يفقد املكتبة قدراتها عىل الوفاء بالتزاماتها وتطوير 

وميكننا . احتياجاتها ومتطلباتها، ويفقد املديرين القدرة عىل اتخاذ القرارات الصائبة

  .مراريةالقول أن النظام الجامد الذي ال يتطور لن تكتب له االست
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إن بساطة النظام ووضوح تنظيم تدفق البيانات من مصادرها، : البساطة الوضوح    6-

وتجنب تكرار البيانات التي يتم تشغيلها وبيان تدفق املعلومات بني مرافق اتخاذ القرار 

املعلومات ووسائطه إىل املستفيدين، يف املكتبة أو مركز املعلومات، وبيان طرق تدفق 

  .اإلداري الجيد ئص بارزة يف نظام املعلوماتجميعها خصا

املعلومات يهدف نظام املعلومات اإلداري يف املكتبات ومرافق : املراجعة والتحديث    7-

لذلك يجب أن  .كغريها من املؤسسات إىل إمداد املستفيدين منه باملعلومات الحديثة

عتبار اإلضافات الناتجة تكون البيانات املخزونة متجددة باستمرار بحيث تؤخذ بعني اال 

كام يعني هذا رضورة التخلص من . من األحداث واألنشطة والعمليات الجديدة

  .املعلومات التي ال تستعمل لفرتة طويلة

 يصمم نظام املعلومات اإلداري بحيث يحقق التوازن يف إمداد املستفيدين: التوازن    8-

قق التوازن بني دقة املعلومات باملعلومات الالزمة لتحقيق األهداف املطلوبة، ويح

وتكلفة الحصول عليها، مام يؤدي إىل توفري املعلومات الصحيحة والدقيقة للشخص 

  .املناسب، وبالكمية والوقت املطلوب

يعد موضوع أمن املعلومات ورسيتها من : تأمني الحامية للمعلومات ورسيتها    9-

 ويعني ذلك أن يصمم. يثةاملوضوعات املهمة يف نظم املعلومات اإلدارية الحد

النظام ليسمح فقط األشخاص محددين بالدخول إىل املعلومات املخزنة، وأن 

مينع األشخاص املتطفلني وغري املسموح لهم بالدخول إىل املعلومات واإلطالع 

عليها، وذلك بواسطة مجموعة من أنظمة الحامية الخاصة كاستخدام عدة 

كام يعني . واحدة للدخول إىل النظام مثالًيف املرة ال) Passwords(كلامت رس 

 أيضاً حفظ البيانات من الفقد وذلك عن طريق تخزين النسخ األصلية
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قواعد البيانات يف مكان آمن بعيد عن موقع العمل، / للربمجيات ونسخ احتياطية من قاعدة 

  .قواعد البيانات/ تجنباً لفقد الربمجيات وحفظاً لقاعدة

  :نظام املعلومات اإلداري املحوسب املثايل خصائص املعلومات يف

اإلداري  هناك خصائص مختلفة يجب توافرها يف املعلومات كمخرجات لنظم املعلومات

  :املحوسب املثايل يف املكتبات ومرافق املعلومات، ومنها ما ييل

ت نسبة املعلومات الصحيحة إىل مجموعة املعلوما"تعرف الدقة بأنها  :Accuracyالدقة     1-

ومن املعلوم أن عدم الدقة يف نظم املعلومات اإلدارية " املنتجة خالل فرتة زمنية معينة 

وتعد درجة الدقة العالية للمعلومات . املحوسبة ناتج يف العادة عن أخطاء برشية

  .الناتجة عن استخدام الحاسب اآليل إحدى فوائده األساسية

علومات الدقيقة إذا مل تصل إىل املستفيدين يف ال قيمة للم :Timelinessالتوقيت السليم     2-

الوقت املناسب ففي النظم اليدوية التقليدية تكون هناك صعوبة واضحة يف تحقيق 

الدقة والتوقيت السليم معاً، ألن إصدار معلومات دقيقة يأخذ وقتاً طويالً ويقلل من 

ملعلومات بدرجة لذلك تقاس قيمة ا. رسعة وصولها إىل املستفيدين ومتخذي القرارات

وصولها إىل املستفيدين منها ومتخذي القرار يف الوقت املناسب وبالرسعة املمكنة، وهذا 

  .ما يحققه نظام املعلومات اإلداري املحوسب

 تعد اقتصاديات املعلومات من األمور املهمة عند مناقشة :Economicاالقتصاد     3-

لومات اقتصادية إذا كانت نظم املعلومات اإلدارية املحوسبة، وتكون املع

 .أما إذا كان العكس، فتكون املعلومات غري اقتصادية. قيمتها أكرب من كلفتها
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ومن املعروف أن الحاسب اآليل يوفر معلومات أكرث بكلفة معقولة بعكس النظام اليدوي  

  .التقليدي

أو املنتجة  الشمول يعني احتواء املعلومات املتوافرة :Comprehensivenessالشمول     4-

ال يعني هذا األمر إغراق . للحقائق األساسية التي يحتاجها املستفيدون أو متخذو القرار

املستفيد أو متخذ القرار مبعلومات كثرية منها ما يحتاج، ألنه يضيع وقته ويقلل من 

إن املطلوب يف أحيان كثرية هو معلومات مخترصة . قيمة املعلومات وفائدتها بالنسبة له

توفر للمستفيد أو متخذ القرار إجابة رسيعة ومكثفة ) ول ورسومات بيانية وغريهاجدا(

أي أنه يجب أن ترافق خاصية الشمول خاصية أخرى مهمة هي اإليجاز، . عن استفساره

  .وللحاسوب دور مهم يف هذا املجال

ومات تعد هذه الخاصية من أهم خصائص نظام املعل :Relevanceاملالءمة أو املطابقة     5-

اإلداري املحوسب، ألن مالمئة املعلومات ومطابقتها لحاجات املستفيدين ومتخذي القرار 

فاملعلومات التي ال تالئم . تعترب العامل الرئييس يف تحديد قيمة املعلومات االقتصادية

حاجة املستفيدين ومتخذي القرار تقرتب قيمتها من الصفر، بل أن التكاليف التي 

وتزيد قيمة . ملعلومات وتحليلها تعترب يف هذه الحالة خسائريف تجميع ا أنفقت

املعلومات كلام زادت درجة إشباعها لحاجات املستفيدين املعلومات املنتجة من نظام 

دوراً بارزاً يف هذا املجال، إذا يقوم بإمدادهم  اآليلويلعب الحاسب . ومتخذي القرارات

  .باملعلومات الالزمة كل حسب احتياجاته
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 نولوجيا إدارة املكتبات اإللكرتونية تك

شهد العرص الحايل تطورات تقنية ضخمة ومتسارعة، يف مجاالت مختلفة، ومنها 

مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات، مام جعل العامل وحدة واحدة تتأثر وتتفاعل مع 

ار املعريف األحداث، فأصبح لزاما عىل من يريد السري يف هذا الركب الحضاري مواكبة االنفج

ونقل  مكاناتوهذا يتطلب بذل كل جهد وتسخري كل اإل . الحاصل، والتقدم العلمي املتسارع

  .إحداث نهضة علمية وتقنية شاملة إىلتكنولوجيا ومعلومات تقود 

لقد لعب التطور التقني دوراً كبرياً يف بناء الحضارة اإلنسانية الحديثة وكان السبب يف 

. جميع مجاالت اإلنتاج الذي هو األساس الحاوي للحياة يف املجتمعكل التحوالت الجذرية يف 

 إىلتغيري املجتمعات التقليدية يف الدولة الصناعية الحديثة  إىلكام أدت التكنولوجيا 

  .مجتمعات تقنية أثرت بدورها عىل السلوك اإلنساين لألفراد وعىل اإلدارة وعىل املجتمع

 ما بعد الثورة الصناعية، يصفه البعض اآلخر وبينام يصف البعض عرصنا الحارض بعرص

 تأثريفمام ال شك فيه أن املعلومات من املصادر األساسية ذات ال. بعرص ثورة املعلومات

كام تؤدي التطورات املتالحقة يف تقنية . الواضح عىل جميع مجاالت النشاط يف العامل

 فإنفلك املعلومات، ومن ثم مجتمع يدور يف  إىلتحويل املجتمع الصناعي  إىلاملعلومات 

التنظيم املنهجي للمعرفة النظرية سوف يكون هو املصدر األسايس لتوجيه وتشكيل بنية 

  .املجتمع يف املستقبل

  تكنولوجيا املعلومات 

تتكون من ثالثة عنارص أساسية، وهي صورة املعارصة لتقنية املعلومات ال 

 ختزان ورسعتها الفائقة يف التجهيزالحاسبات اإللكرتونية بقدرتها الهائلة عىل اال 
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واالسرتجاع، وتكنولوجيا االتصاالت بعيدة املدى بقدرتها الهائلة عىل تخطي الحواجز  

الجغرافية واملصغرات بكل أشكالها من فيلمية وضوئية، وبقدرتها الهائلة عىل توفري الحيز 

  .واالسرتجاعالالزم الختزان الوثائق، فضالً عن سهولة التداول واالستنساخ 

لقد حقق اإلنسان عىل مدى العصور املاضية تطوراً هائالً يف مجال تقنية املعلومات 

واالتصاالت، وىف وجود البيئة اإللكرتونية للمعلومات والتي ازدادت كامً وكيفاً بوجود شبكة 

 اإلنرتنت انبثق منها عدة مصطلحات جديدة يف جميع املجاالت الحياتية، ومن بني املؤسسات

التي استفادت من هذا التطور التقني الهائل املكتبات ومرافق املعلومات، ونتج عنه ظهور 

 Virtual، واملكتبة االفرتاضية Electronic Libraryمثل املكتبة اإللكرتونية مسميات جديدة للمكتبة 

Library،  واملكتبة بدون جدرانLibrary without walls مريكية ، إال أن جمعية مكتبات البحث األ

أن تلك املصطلحات هي مرادفات للمكتبة الرقمية  إىلأشارت يف تعريفها للمكتبات الرقمية 

Digital Librsries3 وقد ساد كل منها يف فرتة من فرتات التطور التي شهدتها املكتبات بإدخال ،

 تقنية الحاسبات اآللية يف املكتبات، واستخدمت بشكل تباديل ليك تصف املفهوم الواسع

  .للمكتبة الرقمية

 إىلمع التحول الذي يشهده العامل املتقدم وانتقاله من املجتمع الصناعي  :تحول املكتبة

مجتمع املعلومات، ظهرت حتمية التحكم يف إنتاج املعلومات، ومعالجتها، ومحاولة االستفادة 

الباحثني فوقفت املكتبات بشتى أنواعها عاجزة عن توفري كل ما ينرش يف اختصاصات . منها

ومع ظهور تكنولوجيا البث واالتصال، استخدمت طريقة . واإلملام مبستجدات بحوثهم العلمية

  وبظهور الوسائط الضوئية، واملغناطيسية، واإللكرتونية، فقد استخدمت. البحث عىل الخط املبارش
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  .تكنولوجيا حديثة يف املعالجة وبث املعلومات، ناهيك عن توفريها للصورة والصوت 

أو ومام ال شك فيه أن هذه الثورة يف املعلومات قد بدأت تهدد األرصدة الورقية 

وذلك نظرا ملا  املطبوعة، حيث أصبحت ال متثل سوى نسبة ضئيلة من اإلنتاج الفكري املنشور،

ويقـول النقاد . توفره من رسعة يف الحصول عىل املعلومات بأدق الكيفيات وبأقل التكـاليف

ات سوف لن تلغي املكتوب وإمنا تغري يف شكله، فالناس لن تقرأ جريدة إن ثورة املعلوم

كل ذلك عبارة عن  أصبحمصنوعة من الورق، وال كتابا وال قاموسا مصنوعا بالورق، بعدما 

  . صفحات إلكرتونية تقرأ عىل الشاشة بفضل تكنولوجيا الكمبيوتر واألقراص املضغوطة

، عضو يف جمعية الحدود Christian Wandendopeويف هذا الصدد يقول واندوب كريستني 

إن النصوص املوجهة للقراءات الجارية ستكون عىل وسائط رقمية كام هو الحال : "اإللكرتونية

، والكتاب اإللكرتوين )WEB(يف الربيد اإللكرتوين ونشاطات القراءة عىل صفحات الويب 

حصة الورق يف نشاطاتنا القرائية  فإنالرقمي، وبدون شك  إىلسيعجل يف التغيري من الورقي 

اليومية ستنخفض عام كانت عليه باألمس، األمر الذي يتطلب من القامئني عىل املكتبات 

  .ذلك مع أهمية الحفاظ عىل الكتاب الورقي وتطويره إىلالتنبه 

األستاذ الدكتور سعد "توقع  1982أين؟يف عام  إىلالكتاب أو عرص األوعية الورقية 

أكد للمرة  1990ما ال نهاية، ويف عام  إىلعرص األوعية الورقية ال ميكن أن يستمر  بأن" الهجريس

االرتفاع املستمر يف : الترصيح بهذه الرؤية، هي إىلالثانية تلك التوقعات، واألسباب التي دفعته 

الحيز  –تكاليف األوعية الورقية، مقابل االنخفاض املستمر يف أسعار األوعية غري التقليدية 

  التلف الذي يلحق األوعية الورقية  –الفراغ الكبري الذي تتطلبه األوعية التقليدية عند االختزان و 
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التطور الهائل املذهل  –بسبب نسبة الحموضة يف صناعة ومنتجات األوراق الحديثة 

بأن التنبؤ " الدكتور الهجريس"كام يفيد  –واملتواصل يف تكنولوجيا األوعية غري التقليدية 

وازن بالنسبة لهذه القضية يتلخص يف أن بنوك املعلومات، وما متثله من أمناط حديثة املت

لالختزان واإلتاحة، ستشارك الكتب وما متثله من األمناط املطبوعة، بدرجات متفاوتة بحسب 

التقدم الحضاري العام يف املجتمع، وبحسب الوظيفة القرائية للوعاء الذي يتم تحويله، 

  .ك املعلومات يف املجتمعات املتقدمة ويف األوعية املرجعيةفيزداد نصيب بنو 

بدوره، أن األعامل املطبوعة تتمتع بقوة متأصلة بها، متكنها أن تؤمن  Kistيؤكد كيست "

، فالكتب والدوريات وغريها من "دورها عىل مرسح النرش يف املستقبل ولعقود قادمة

محمولة، حافظة، آمنة، محسوسة، سهل  :املطبوعات تتوافر فيها الصفات والسامت اآلتية

  .التكيف معها، لها هويتها الخاصة وشخصيتها املميزة، االنفراد بشكل وهيئة متميزة

حالياً تتفوق كفة أوعية الوسائط املتعددة عىل كفة األوعية املطبوعة يف ميزان وسائل 

  :سائل االتصال مثلعنارص إنتاج و  االتصال، إن أوعية الوسائط املتعددة تتوافر فيها كافة

  الرموز الكتابية وأمناطها وأشكالها املتطورة: الرموز اللفظية.  

  الصوتية يف  النقوش والرسوم واألساليب املامثلة، وتتضمن أيضاً الصورة: الرموز التصويرية

  .تسجيل الحدث

  الذي يلقي الضوء عىل الرموز اللفظية، ويربز املظاهر الحية يف رسمها: اللون.  

  نسخ وانتقال األصوات واملوسيقى: الصوت.  

  بث الصور والرسوم املتحركة، أو حركة األشخاص: الحركة.  
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بل أن الوسائط املتعددة تضيف ميزة أخرى بأنها تعمل عىل الحاسوب، الذي ميكن 

  .استغالله يف أغراض أخرى متعددة

رص اإللكرتوين املكتبات بدأت تتغري وأصبح لها دور حيوي يف هذا الع فإنوهكذا 

 فإنورسالتها يف اختيار وتخزين وتنظيم ونرش املعلومات أصبحت ذات أهمية كبرية، لذا 

طريقة تنفيذ هذه الرسالة أو املهمة يجب أن تتغري بصورة فاعلية، فيام إذا أريد لهذه 

  .املكتبات مواصلة الحياة

الصناعة واملصارف ولقد أوجدت املؤسسات الكربى ذات األعامل الواسعة يف التجارة و 

وسخرتها لخدمة أعاملها وفقاً لتخصصها العام  )Business Library(والنفط وغريها مكتبة العمل 

  .وحققت منها فوائد عديدة

إن طموحات مشغيل نظم املعلومات يف العامل تتمثل يف تحويل  نظرة مستقبلية

الشكل الالزم،  إىل -دوريات األوعية التقليدية من كتب ومراجع و  –املعلومات املتاحة لديها 

  .، ونرشها عرب االنرتنت)Web(ليتم اسرتجاعها من خالل شبكة املعلومات الدولية 

ويف دراسات عديدة حول اتساع استخدام الوسائط املتعددة، وتفضيل املستخدمني لها 

  :مة مسبقاً، برزت عدة أسباب منهابسب ميزاتها وقصور بعض الطرق املستخد

  .ئرة انتشار الندوات الفيدوية بفضل تراجع أسعار معدات هذه الندواتاتساع دا    1-

عدم تحقق اآلمال املعلقة عىل توزيع برامج الفيديو واأللعاب عرب الشبكات بسبب     2-

  .تعدد األنظمة وعدم توافقيتها
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طبيعة فشل تجربة التلفزيون التفاعيل، لتميز الحاسب اآليل التفاعيل، وذلك بالنظر إىل ال    3-

  .الخاصة ألجهزة التلفزيون املصممة، لتكون وسيلة للمشاهدة وحسب

  .انتشار الصحف اإللكرتونية التي تنرش عرب شبكة االنرتنت    4-

  :إعداد وتأهيل القوى العاملة إلدارة املكتبة الرقمية

إلدارة املكتبة الرقمية يتطلب تأهيل كوادر فنية متخصصة يف مجال املكتبات وعلم 

ومات والتوثيق، قادرة عىل تطبيق القواعد واألنظمة املتبعة املعمول بها عاملياً، قادرة املعل

عىل استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة يف هذا املجال، وإيجاد آلية من شأنها أن متكن 

املختصني يف مجال املكتبات واملعلومات من مواكبة التطورات العملية والتكنولوجيا يف تقديم 

  .دمات املعلوماتيةالخ

  :املكتبة الرقمية أخصايئدور ومواصفات 

 إىلاملؤرش األول يشري ) باحث املكتبات( خصايئلقد أصبح هناك مؤرشان يوضحان دور األ 

الحديثة املرتاكمة ويشري املؤرش  التكنولوجيا تأثريتضاؤل أو محدودية دور أمني املكتبة يف ظل 

  .ات واملعلومات واستمرارية الدور املنوط بهتأييد دور باحثي املكتب إىلالثاين 

  الخاص بتضاؤل دور املكتبي األخصايئ يستند إىل التكنولوجيا  :املؤرش األول

 الحديثة باعتبارها أضافت متغرياً جديداً وبعداً آخر للبنية أو التوسط املعلومايت

)Information MEDITATING (فاملعلومات عىل الخط املبارش وعىل الشبكة 

 العنكبوتية، أصبحت داخل وخارج املكتبة وباستطاعة املتصفح عىل الحاسب
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أن يكرس حاجز الوصول إىل املعلومات، عن طريق النفاذ أو الوصول إىل شبكات املعلومات  

البعيدة بل والقدرة عىل اقتناء هذه املعلومات باستخدام الوسائط اإللكرتونية، ويتناقص دور 

  ."األمية املعلوماتية"املكتبي أمام تناقص 

  يؤيد استمرارية احتفاظ املهني بدوره ومكانته مشريًا إىل أن الدور املنوط  :املؤرش الثاين

لقد تغريت مهام ووظائف . باملكتبي ميثل حلقة وصل بني املستفيدين وبني املعلومات

مات، ومدير أمني املكتبة اإللكرتونية من أداء الوظائف التقليدية إىل مهام استشاري معلو 

معلومات، وموجه أبحاث، ووسيط معلومات للقيام بعمليات معالجة املعلومات 

وتفسريها وترجمتها وتحليلها، وإتقان مهارات االتصال لإلجابة عن أسئلة املستفيدين، 

وكذلك االرتباط ببنوك وشبكات املعلومات ومامرسة تدريب املستفيدين عىل استخدام 

  .، وتسهيل مهامت الباحثنيالنظم والشبكات املتطورة

والدور  .رفةوكذلك نرى أنه سيزداد الطلب عىل اختصايص املعلومات ذي الخربة واملع

  :املناط به يتمثل يف

معلومات  استشاري معلومات يعمل عىل مساعدة املستفيدين وتوجيههم إىل بنوك ومصادر    1-

  .أكرث استجابة الحتياجاتهم

  .تخدام املصادر والنظم اإللكرتونيةتدريب املستفيدين عىل اس    2-

  .تحليل املعلومات وتقدميها للمستفيدين    3-

  .إنشاء ملفات بحث وتقدميها عند الطلب للباحثني والدارسني    4-

  .إنشاء ملفات معلومات شخصية وتقدميها عند الحاجة    5-

  .البحث يف مصادر غري معروفة للمستفيد وتقديم نتائج البحث    6-
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ساعدة املستفيد يف استثامر شبكة اإلنرتنت وقدراتها الضخمة يف الحصول عىل م    7-

  .املعلومات، والوصول إىل مرافق التدريب اإللكرتونية

ومثل هذه املهام تتطلب إعداداً خاصاً الكتساب مهارات معينة يف مواجهة التطورات 

دمات شاملة ومتجددة الرسيعة واملذهلة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتقديم خ

أن يعمل البد  وليك تقوم املكتبة الرقمية بوظائفها. تتامىش مع روح العرص وثورة املعلومات

بها أمناء مكتبات متفرغون حيث يتم اختيارهم وانتقاؤهم حسب املواصفات واملؤهالت 

م فنيا مع الحرص عىل وضع برامج تعليم وتدريب لهؤالء األمناء بحيث يتم تأهيله. املطلوبة

  .وتربويا للتعامل مع املستفيدين الذين يرتددون عىل املكتبة الرقمية

، )الرئيسية أو الفرعية(يتطلب من تم اختياره أو توجيهه للعمل يف املكتبة الرقمية 

  :كموظف مختص أو ما ييل

سواء  يجب أن يكون حاصالً عىل شهادة يف املكتبات واملعلومات: املوظف املختص  -أ   

  ).سات العليا أو البكالوريوس أو الدبلوم العايل يف املكتباتالدرا(

إن من يتم اختياره مع عدم توفر الرشط السابق يجب أن يكون عىل : املوظف املعاون   -ب

األقل حاصالً عىل دورة تدريبية يف املكتبات ورضورة أن يكون حاصالً عىل بكالوريوس 

  .ويفضل أن يكون يف مجال اإلدارة

  .ن يحسن كل من املوظف املختص، واملوظف املعاون، استخدام الحاسب اآليليتطلب أ   -ج

السيام كونهام يستقبالن جمهورا . أن يتحليا بالصفات الحميدة واألخالق الفاضلة  -د

  .مختلف الطباع
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  .أن يكونا قادرين عىل بناء عالقات إنسانية مع اآلخرين  - ه

  .ا املساعدة ملن يطلبهاأن يكونا محبي لالطالع ومثقفني، ليقدم  -و 

  :املسميات الوظيفية للعاملني باملكتبة الرقمية

  .مفهرس مواقع    1-

  .مدير موقع املكتبة    2-

  .أخصايئ خدمات رقمية    3-

  .أخصايئ دليل بحث املكتبة    4-

  .مرشد تدريبي    5-

  .محلل معلومات    6-

  ية لكرتونمقتنيات املكتبة اإل

  )ا واإللكرتونيةالورقية منه(الكتب   :أوال

   دوائر املعارف واملوسوعاتEncyclopediasبنوعيها العام والخاص ،  

   املعاجم اللغويةDictionaries  

   معاجم الرتاجمBiographical Dictionaries  

   األطالس ومعاجم البلدانAtlases and Gazetteers  

   الحوليات(الكتب السنوية (Year book  

  اإلحصائيات :Statistics  

  األدلة :Directories  

  الخرائط  
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  املراجع الورقية واإللكرتونية

  الببليوجرافيات  

  الكشافات  

  املستخلصات  

   الدورياتPeriodicals  

   الكتيبات والنرشاتBook lets and pamphlets  

  الرسائل ووقائع املؤمترات  

   القصاصاتClippings or cuttings  

  ملطبوعةاملصادر غري ا :ثانيا

الشفافيات  ،Filmstrips، الرشائح الفيلمية Slidesالرشائح : Visual Mediaاملصادر البرصية   -أ   

Transparencies.  

  )Sound taps( ، األرشطة الصوتية)Discs, Recordsاألسطوانات (األقراص : املواد السمعية   -ب

  Audio visual Mediaاملواد السمعية البرصية   -ج

 لفنية والخدماتالعمليات ا

  :الفهرسة  1-

  فهرسة عرب برامج آلية.  

  فهرسة آلية عرب التدخل البرشى.  

  الفهرسة اآللية عرب النسخ.  
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  :الخدمات  2-

  إعارة إلكرتونية محددة املدة.  

   تحميلDownloading.  

   نسخCopying.  

   قراءة مبارشةOnline Reading.  

  ):واملدفوعاملجاين (والتدريب  )*(التعليم 3-

  التعليم التفاعيل املفتوح.  

  التعليم املستمر.  

  التدريب التفاعيل.  

  :األنظمة اآللية الجاهزة للتشغيل يف املكتبات

اعتمدت االستخدامات املبكرة للحاسبات اآللية ـ يف شتى مناحي حياتنا ـ  

عىل برمجة أنظمة الحاسبات حسب احتياجاتها الخاصة مام تتطلب تعيني 

ومحليل النظم وغريهم من الفنيني من أجل القيام مبا ميكن القيام به اليوم ربمجني امل

حيث مل نعد نسمع أو . الربامج الجاهزة املتوافرة، ذات التكلفة البسيطة باستخدام

نقرأ اليوم عن مكتبة أو مركز للمعلومات، أو مكتب، يقوم بإعداد برامجه الخاصة 

 بل تقوم الرشكات الرئيسة الكبرية . اآليلحاسب الستخدامها يف تطبيقاته عىل ال

  

                                                 
وهناك عدة جهات متخصصة تنتج برمجيات لتصميم نظم خاصة للربمجة التلقائية يف حقل التعليم بحيث يسهل عىل معلمي   )*(

ن هذه الدروس التدريب أو عرض مادة جديدة أو إجراء اختبار، أو املدارس والكليات إعداد وتقديم دروس مختلفة لطالبهم، وم

محاكاة لواقع محدد أو غري ذلك من األنشطة القامئة داخل الفصل، مام يسهل ويساعد عىل استخدام وانتشار الحاسوب يف 

 COMPUTER، أو، COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION , CAI: ويستخدم لهذا الغرض برامج تسمى. املدارس

BASED INSTRUCTION , CBI"  
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املوارد الالزمة بإعداد الربامج لبيعها لآلالف من املشرتين حول العامل، فهذه الرشكات لديها 

. التي تقوم بإعدادها للتطوير والدعم، وتقديم التدريب للمشرتين عىل استخدام األنظمة

دراسة السوق جيداً قبل اإلقدام عىل رشاء عىل املكتبيني ومديري املعلومات  فإنولذلك 

حيث ينبغي أن تكون الصورة واضحة . أنظمة الحاسبات اآللية واستخدامها يف مؤسساتهم

بالنسبة لهم حول ما يحتاجون لرشائه بالفعل، وذلك من خالل اإلجابة عىل العديد من 

  :التساؤالت حول املوضوع،منها عىل سبيل املثال التساؤالت التالية

   ما املواصفات التي ينبغي أن تنطبق عىل املنتج املطلوب؟ وما تكلفته؟ ما العمر

  .التقديري الستخدام هذا املنتج بفاعلية ؟

  هل ميكن للمنتج استيعاب النمو املستقبيل؟ وإىل أي مدى ؟  

  نظر  ما الوضع املايل للرشكة املنتجة للنظام ؟ وما مدى سهولة استخدامه؟ ما وجهة

  .د يف النظام ؟املستفي

  املوردون الرئيسيون لألنظمة اآللية للمكتبات 

تتوافر يف سوق األنظمة اآللية للمكتبات، العديد من األنظمة التي تالءم املكتبات، 

ومرافق املعلومات بأحجامها املختلفة من صغرية، ومتوسطة، وكبرية، وهي أنظمة متنوعة يف 

وتغطي كافة األنشطة التي تقوم بها املكتبة . احدةمواصفاتها، التي قد تدعم أكرث من لغة و 

  .Integrated Systemضمن نظام متكامل 

، مبا يتالءم مع اآليلفتقوم املكتبة بتحديد املواصفات التي تحتاجها بدقة يف النظام 

 Request Forاملوردين وظائفها املختلفة، وتتضمن تلك املواصفات يف وثيقة طلب العروض من 

Proposals (RFP) املدخالت من املعاملني، واملتخصصني ، وهي وثيقة مبنية عىل التخطيط واستقبال

  .بالحاسبات اآللية، واملستفيدين من املكتبات
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وتضم القامئة التالية بعض الرشكات ذات السجل الجيد يف مجال بيع، وتطوير، وصيانة 

األنظمة، وقد تم اختيار تلك  تقديم الالزم لزبائنها عىل استخدام تلك إىلاألنظمة، باإلضافة 

األنظمة بناء عىل مدى نشاطها عىل املستوى الدويل يف مجال املكتبات بشكل عام، ويف الرشق 

  .األوسط بشكل خاص

  CDS/ISIS نظام 

وهو من  طور املكتب الدويل للعمل يف جنيف يف أواخر الستينات هذا النظام يف األصل،

والتي أعدت يف األصل  املتكاملة للمعلومات، Integrated Set of Information Systems (ISIS)أنظمة 

ثم طور املركز الدويل لتوثيق البحث يف كندا . IBM mainframesأم الكبرية . يب. ألجهزة أي

International Research Documentation Center in Canada  يف السبعينات نسخة عن هذا النظام

من األنظمة املنترشة  CDS/ISISويعد  ،MINISISاسم منيزيس  للحاسبات املتوسطة أطلق عليها

عىل نطاق واسع عاملياً ـ عدا شامل أمريكا وأوروبا ـ حيث تقوم اليونسكو بتوزيعه مجاناً 

  .ملنظامت النفع العام

والتي ميكن استخدامها مع  Version 3.7وقد استحدث نسخة جديدة من هذا النظام هي 

 ISOكن للنظام قبول وإنتاج ملفات البيانات املطابقة لقواعد شبكات املعلومات، حيث مي

والفرنسية،  ،لغات أخرى، منها األسبانية إىلكام تم تعريب هذا النظام، وترجمته  ،2209

من النظام بالعربية يف العديد من الدول الناطقة بها مثل ) 3.50(وتستخدم حالياً النسخة 

وبينام يتمتع النظام بقاعدة بيانات . ودان، وغريها، والساألردناملغرب، وتونس، ومرص، و 

املكتبات  إليهالتكامل الذي تحتاج  إىلفإنها تفتقر  Powerful Relational Databaseمرتبطة قوية 

  .من أجل دعم وظائفها األخرى غري الفهرسة اآللية
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  Diynixنكس ينظام دا

ت املتحدة األمريكية، حيث تم طور نظام داينكس أساساً يف أوائل الثامنينات بالواليا

 Unixوهو نظام تستخدم النسخة الحديثة منه مع نظام يونكس . م1983استخدامه يف عام 

  .عىل أنظمة يونكس Pickوهو تطبيق لربنامج بيك  Uni Verseوباستخدام ما يعرف باسم 

التي  وميكن استخدام هذا الربنامج عىل العديد من الحاسبات اآللية بأحجامها املختلفة

قد ترتاوح بني الحاسبات الشخصية مع شاشة أو شاشتني، أو حاسب آيل كبري من فئة 

والنظام . شاشة مرتبطة بالنظام 500يعمل مع نحو  Minicomputerالحاسبات املتوسطة 

املتكامل من هذا النوع يتضمن األنظمة الفرعية الرئيسة، التي تشمل الفهرسة، والتحكم يف 

كام يتضمن . عمليات التزويد، والتحكم يف الدوريات إىلومات، باإلضافة تداول مصادر املعل

أنظمة أخرى فرعية للمصادر املتعلقة باملجتمع، وعمليات الحجز للمواد، وتنظيم استخدام 

بدون (الوسائط الحديثة للمعلومات، وإمكانية إتاحة املصادر يف األرفف املغلقة، واإلعارة 

 ميكن إدخال السجالت يف هذا النظام باستخدام صيغة مارك كام). استخدام الخط املبارش

MARCأو غريها ،.  

ويقدم نظام داينكس أنظمة فرعية خاصة بالبحث يف قواعد البيانات الخاصة مبقاالت 

قاموس إلكرتوين، وإمكانيات لفرز وعرض الصور امللونة ذات العالقة  إىلالدوريات، باإلضافة 

  .بالسجالت الببليوجرافية

ستخدم النظام حالياً يف العديد من املكتبات العامة، ومكتبات الكليات يف وي

الواليات املتحدة األمريكية وخارجها يف دول عديدة، منها إندونيسيا، واسرتاليا، 

 األمريكية Library Journalحتى إن مجلة . كونج، وغريها وهونج ،ونيوزيلندا
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قد وضعته يف املرتبة األوىل بالنسبة لألنظمة واملتخصصة يف مجال املكتبات واملعلومات  

  .اآللية األخرى يف مجال املكتبات عىل املستوى العاملي، وألربع سنوات متتالية

وهي رشكة اتصاالت أمريكية  ،Ameritechرشكة  إىلم 1992وقد بيع هذا النظام يف عام 

وهو نظام آيل،  NOTISم بعد رشائها لنظام 1990عالقة دخلت سوق أنظمة املكتبات يف عام 

عدة لغات منها الهولندية،  إىليعد من األنظمة الرئيسة للمكتبات الكبرية، وقد متت ترجمته 

كام أن الوثائق الالزمة له متوافرة باللغات الفرنسية، . والفرنسية، واألملانية، واألسبانية

  .والهولندية، واإلنجليزية

   TECHLIB Plus  نظام

، وهو نظام يعمل عىل أنظمة Information Dimensionsل رشكة يوزع هذا النظام من قب

حاسبات آلية كبرية، حيث كانت بدايته األوىل هي كربنامج للتطبيقات يف مجال املكتبات، 

يف مدينة كولومبس بوالية وأوهايو األمريكية  BASIS text information managementمتصلة بنظام 

  .يف شامل أمريكا وأوربا بشكل خاصوينترش هذا النظام . م1979يف عام 

  INNOPAC  نظام

والفهرسة يعد هذا النظام من األنظمة املتكاملة التي تتضمن أنظمة فرعية للفهرسة، 

والتحكم يف الدوريات، عىل الخط املبارش، والتحكم يف تداول مصادر املعلومات، والتزويد،  اآليل

 ،Imagingوقواعد البيانات الخاصة بالصور املواد،  وحجز. نظام اإلعارة بني املكتبات إىلباإلضافة 

  .منفردة أو مجتمعة كنظام متكاملوكذلك الخدمة واملواصفات اإلضافية 
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هذا والنظام مبني يف الواقع حول قاعدة بيانات واحدة تحتوي عىل سجالت مارك 

MARC  غريها من السجالت  إىلباإلضافةnon MARC records  ونظامINNOPAC  من خالل يعمل

   IBM  ,SUN، MIPS , HP، DECأم . يب. وباستخدام أجهزة آي UNIXنظام يونكس 

كام ميكن للنظام اختزان سجالت مارك باإلضافة للسجالت األخرى، مع إحاالت، أنظر، 

ويتضمن النظام الفرعي الخاص باإلعارة البيانات الخاصة بأعداد . الخاص بها" أنظر أيضاً "

واد املعارة، وتجديد اإلعارة، واملواد املتأخرة، وحجز املواد، والغرامات، الدوريات، وإعادة امل

  .الجرد إىلوالفواتري، واملدفوعات، واإلحصاءات وإدارة االستخدام الداخيل للمواد، باإلضافة 

ويتضمن النظام الفرعي للتزويد إمكانيات متابعة املواد املطلوبة بأشكالها املختلفة، ويف 

لية التزويد، بداية من عمليات البحث عىل الخط املبارش ـ بقل طلب املواد جميع مراحل عم

ـ وحتى إعداد قوائم املواد املطلوبة، وعمليات الدفع املايل بالربيد، وحتى الوصول لعمليات 

  .الفهرسة

بينام . كام يتضمن النظام عمليات التحكم يف الدوريات، منذ وصولها، وحتى تجليدها

كام . والعمليات املالية الخاصة بها من خالل النظام الفرعي للتزويد تتم عمليات طلبها

تحتوي جميع األنظمة الفرعية سابقة الذكر عىل إمكانيات توفري تقارير باملعلومات املتنوعة 

  .املفيدة لإلدارة

ومن الخصائص األخرى اإلضافية التي تتوافر من خالل هذا النظام، توافر 

ي تتيح للمستفيد عىل الخط املبارش اإلفادة من الفهارس املداخل اإللكرتونية الت

والبحث يف املكتبات األخرى وفهارسها من خالل شبكة اإلنرتنت، أو االتصال 

 عرض الصور، وملفات إمكاناتإتاحة قواعد البيانات املرجعية و  إىلاملبارش بها 
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  .فهرس عىل الخط املبارشاملعلومات، وكشافات الدوريات التي ميكن البحث فيها من خالل ال 

والقاعات أخرى لحجز املواد، وإدارة التجهيزات، واألماكن  إمكاناتويقدم النظام 

كام . أو مركز املعلوماتاألخرى املتوافرة للمكتبة  مكاناتإدارة اإل  إىلاملختلفة املتاحة، باإلضافة 

إدارة الربيد اإللكرتوين القيام بعمليات الجرد، وتتبع مصادر املكتبة، وخصائص  إمكاناتيوفر 

  .للمكتبة

  NOTISنظام 

م، حيث عرف 1967األمريكية يف عام  Northwestern Universityطورت هذا النظام جامعة 

 Ameritechوقد اشرتته رشكة  Northwestern Online Total Integrated Systemأو  NOTISباسم 

هو نظام صمم الستخدام بشكل  NOTISونظام . األمريكية التي متتلك نظام داينكس أيضاً 

رئيس يف املكتبات األكادميية الكبرية، وهو املجال الذي ركزت عليه املبيعات لهذا النظام منذ 

بشكل أثبت قدرته عىل  Z 39.50التسعينات، حيث عمل النظام عىل تطوير استخدامه لنظام 

، وقد OCLCمثل نظام التفاعل مع األنظمة األخرى املهمة يف مجال املكتبات واملعلومات 

النظام الجديد م حيث شمل 1992استمرت الرشكة يف تطويره حيث أعلن عن نتائج ذلك يف عام 

ونيويورك األمريكية مبا الذي تم إنتاجه بالتعاون مع جامعات واليات إنديانا  PAClinkباسم 

ن خالل ميكن املستفيد من البحث يف مكتبات أخرى من خالل الفهرس عىل الخط املبارش م

من اإلضافات األخرى الجديدة،  InfoBaseكام يعد نظام . عىل الخط املبارش اآليلفهرس املكتبة 

حيث ميكن املكتبة من تركيب قواعد البيانات املحلية الخاصة بها، بحيث ميكن املستفيدين 

 ,Proximityالبحث فيها من خالل البحث البوليني املنطقي، وعمليات البحث من خالل وظائف 
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 adjacency  حيث يعمل نظامInfoBase  من خالل استخدام نظامZ 38.50 intersystem 

retrieval protocol  قواعد البيانات الالزمة من خالل  إىلالذي ميكن املستفيدين من الوصول

  .شبكة اإلنرتنت

  Oracleنظام 

العاملي يف الوقت الحايل ثالث أضخم رشكة مستقلة عىل املستوى  Oracleتعد رشكة 

 .Oracle R.DBMSكام تنتج أيضاً  relational databasesإلنتاج الربامج وقواعد البيانات املرتبطة 

حيث يعد نظام أوراكل للمكتبات واحداً من العديد من الربامج التي تنتجها هذه الرشكة، 

أنظمة أخرى  إىل، باإلضافة Oracle Benefitsوآخر للمنافع  Oracle Revenuesومنها نظام للدخل 

  .للسكن، ونظام مايل، ونظام للطرق الرسيعة

 Oracleويعد نظام أوراكل للمكتبات من أنظمة إدارة املكتبات، ويعمل بناء عىل نظام 

R.DBMS  وكان تصميمه أصالً ليعمل عىل بيئة أنظمة مفتوحةopen systems environment  ومن

 UNIXتبة حالياً من خالل أنظمة يونكس خالل أجهزة مختلفة، حيث ميكن استخدام نظام املك

 Oracle Forms For Screenويستخدم النظام أدوات مختلفة طورتها أوراكل، مثل  .VAX VMSأو 

handling . كام توفر الخربات املوجودة يف أوراكل أنظمة أخرى إضافية يتم بناؤها بحيث ميكن

للمكتبات هو نظام جديد ومكلف مع العلم بأن نظام أوراكل . استخدامها مع نظام املكتبة

ويتضمن هذا . نسبياً، وال يزال عدد املستفيدين منه محدوداً معظمهم يف بريطانيا وأسرتاليا

النظام أنظمة فرعية للفهرسة، واإلتاحة اآللية املبارشة التي تتضمن خدمات الفهرس املبارش 

OPACرياتو ، والتحكم يف تداول مصادر املعلومات، والتزويد والد.  
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، إال أنه ميكن MARCورغم أن النظام مل يبني يف األساس ليعتمد عىل سجالت مارك 

تحميل السجالت من هذا النوع يف النظام، كام تتوافر برامج تستخدم يف التحويل إليها، مثل 

 MARCوسجالت مكتبة الكونجرس  UK MARCتلك املتوافرة بالنسبة لسجالت مارك الربيطانية 

LCوغريها مثل ، AUS-MARC  وتتوافر يف النظام أيضاً إمكانيات كتابة التقارير من خالل برنامج

The Oracle SQL Report Writer  ويستخدم هذا النظام بشكل رئيس يف أوربا عامة، وبريطانيا

  .ISO 10646 Character Set Standardخاص، وهو نظام موافق للقواعد الدولية  بشكل

  VTLS  نظام يت إل إس

 Virginia Polytechni Instituteذا النظام أساساً من قبل معهد فرجينيا الفني طور ه

 The Verinia Tech (Libraryوجامعة والية فرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية، واسم النظام هو 

System VTLS) وهو من األنظمة التي تحتوي عىل العديد من األنظمة الفرعية، وينترش ،

وملا كان النظام يعمل من خالل أنظمة . دولة موزعة عىل خمس قارات 31استخدامه يف 

وينترش استخدامه بشكل عام يف . ميكن استخدامه عىل أجهزة مختلفة فإنه UNIXيونكس 

م يف اململكة العربية 1995كام بدأ استخدامه منذ عام  ،شامل ورشق أوربا، وجنوب رشقي آسيا

  .العربية املتحدة، ومرصالسعودية، ودولة الكويت، واإلمارات 

ميكن النظام من استخدام عدة لغات مختلفة، وذلك من خالل استخدام أمر خاص 

الختيار اللغة املطلوبة من خالل قامئة اختيار للغات، كام ميكن اختيار لغة  langباللغات 

وقد ترجمت نسخة النظام من اإلنجليزية . معينة مبارشة من خالل طباعة الرقم الخاص بها

العربية ولغات أخرى منها الفنلندية، والفرنسية، واألملانية، والبولندية، والربتغالية،  إىل

  .والروسية، واألسبانية، والسويدية
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متغري ميكن للمكتبات االختيار من بينها لتطويع النظام  300أكرث من  VTLSويضم نظام 

برمجة مفاتيح الوظائف يف  ليعمل بالشكل املناسب لتلبية احتياجاتها، كام ميكن للمكتبات

  .الحاسبات اآللية لتعمل مع هذا النظام

من األنظمة املتكاملة، حيث تم  The Micro VTLS Systemويعد نظام يف يت إل إس املصغر 

تصميمه للمكتبات الصغرية أساساً، وهو يتمتع مبرونة كبرية، مع املحافظة عىل سالمة 

النظام املصغر  فإنوبشكل عام . الكبرية VTLSأنظمة األساليب الفنية، وإمكانيات البحث يف 

  :التالية مكاناتيوفر اإل 

   إتاحة الفهرس اآليل عىل الخط املبارشOPAC.  

  إدارة بيانات الفهرسة، ويتضمن اإلدخال والتعديل للبيانات، وسجالت مارك.  

  باإلضافة  التحكم يف عمليات تداول مصادر املعلومات، وتجديد اإلعارة، وحجز املواد

  .إلدارة سجالت املستفيدين، وعمليات اإلعارة اآللية، وغرامات تأخري املواد

   إمكانات كتابة التقارير وإعداد اإلحصاءات، حيث يقوم النظام بجمع اإلحصاءات حول

عمليات تداول مصادر املعلومات، وغرامات التأخري، ومخالفات املستفيدين باإلضافة إىل 

واإلحصاءات حول العناوين قليلة، وكثيفة التداول من موعات املكتبية، التفاصيل حول املج

  .بني عناوين املجموعة

   ،كام توفر رشكة يف يت إل إس املشورة بالنسبة لكافة النواحي التي تسبق تركيب النظام

باإلضافة  LANوإعداده ملالمئة ظروف بيئة العمل، وتوصيل الشبكة املحلية للمعلومات 

  .العاملنيإىل تدريب 

) فريتشوا(وقد أعلنت الرشكة مؤخراً عن الجيل الثالث ألنظمتها وهو نظام 

Virtua  االستخدام إىلالذي ميكن استخدامه من خالل عدة برامج، ويؤدي 
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وتكنولوجيا  Object-oriented designاملثايل للتقنيات، إذ يتضمن تصميامً معتمداً عىل األشكال  

  :أخرى منها

Unicode support, Three-tier client server architecture, Rapid application development tools, Relational 
Database management systems, Stateless OPAC, and Unicde support. 

بإجراء الفهرسة واالسرتجاع للمواد يف مجموعات  Unicodeوتسمح معايري الرتميز العاملي 

االسرتجاع للحروف والرموز  إمكاناتكام تتيح تلك املعايري للمستفيد . األصليةاملكتبة بلغاتها 

  .املختلفة يف أي وقت، ودون الحاجة إلعادة تشغيل النظام

  DOBIS/LIBIS  نظام دوبيس

بالتعاون مع جامعات دورمتند  IBMطور هذا النظام ليعمل مع أجهزة أي يب أم 

Dortmund  األملانية، لوفنيLeuven حيث يعمل النظام من . لجيكية يف أواخر السبعيناتالب

، ومن خالل أنظمة تشغيل متعددة، منها IBMخالل الحاسبات الكبرية من نوع آي يب إم 

  .PL/l، حيث كتبت معظم برامج التطبيقات بلغات IBM DOS/VES or MVSأنظمة 

عدداً من  من األنظمة املتكاملة التي تتضمن DOBIS/LIBISليبيس /ويعد نظام دوبيس

النظام مرة واحدة  إىلاملتصلة بالبيانات التي يتم إدخالها  authority fliesامللفات األساسية 

  .لإلفادة منها يف كل األنظمة الفرعية

يف  من قبل بعض املكتبات DOBIS/LIBISليبس / وقد تم استخدام نظام دوبيس

جامعة امللك فهد  اململكة العربية السعودية، حيث كان السبق يف ذلك ملكتبات

للبرتول واملعادن، ثم مكتبات جامعة امللك سعود، وغريها من املكتبات يف دول 

 مكتبة الجامعة األمريكية يف القاهرة، وبعض املكتبات إىلالخليج العربية، باإلضافة 
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م أنها توقفت عن دعم هذا 1992يف عام  IBMوقد أعلنت رشكة أي يب إم . األوربية كذلك 

بغرض االستمرار يف التطوير يف هذا  ELIASحيث تشكلت رشكة جديدة باسم إلياس  النظام،

  .املجال

FOLLET    

تقدم رشكة فولت العديد من الربامج التي تتضمن خدمات متنوعة ولها عالقة بسجالت 

ويقدم النظام الجاهز للتشغيل . مارك، التي ترتاوح بني تقديم سجالت مارك املوجزة والكاملة

أنظمة تلك الرشكة  فإنوبشكل عام . الدعم الفنيخدمات  إىلوالربامج الجاهزة باإلضافة  األجهزة

وتعتمد . املكتبات املدرسية، واملكتبات العامة الصغرية غالباً ما تكون مناسبة الحتياجات

وقد قدمت هذه الرشكة . السجالت الببليوجرافية فيها عىل سجالت مارك من مكتبة الكونجرس

برنامج ومن املنتجات األخرى . الذي يتضمن برامج إدارة املكتبة واملدرسة UNISONبرنامج 

Circulation Plus،ويتضمن عمليات  ، وهو إلدارة عمليات تداول مصادر املعلومات يف املكتبة

اإلعارة، والجرد، واملواد املتأخرة، والغرامات، باإلضافة لعمليات حرص وكتابة التقارير حول 

عىل  اآليلإلتاحة الفهرس  Catalog Plusالرشكة برنامج كام تنتج . ختلفة ذات العالقةاإلحصاءات امل

متكامل بصورة كاملة مع برنامج تداول مصادر املعلومات، ويشرتك  الخط املبارش، وهو برنامج

معه يف قاعدة بيانات واحدة خاصة باملكتبة، كام يوفر الربنامج دعامً كامالً ألنظمة مختلفة 

ذلك باإلضافة  Novell Netware Artisoft LANtastic network operating systems: من أمثلتها للتشغيل

ومن الربامج  .Single use environmentsاالستخدام يف بيئة واحدة لالستخدام  مكاناتلدعمه إل 

. للتحكم يف عمليات تداول مصادر املعلومات، والجردوهو برنامج  Textbook Plusاألخرى هو 

  لإلرساع Barcode readerهو برنامج معد أساساً إلدارة تداول الكتب مع قارئ لشفرات الخطوط و 
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بعمليات اإلعارة، واإلقالل من أعداد املصادر املفقودة التي تبينها عمليات الجرد، كام تعني  

ضاً يف كام يعني الربنامج أي. يف عمليات التزويد للمصادر واملواد املتعلقة باملناهج الدراسية

والفواتري، واإلشعارات املهمة بالنسبة لعمليات توزيع  ،عمليات إعداد التقارير، والقوائم

  .وإدارة الكتب بشكل فاعل

   Brodart Automationنظام 

 Brodart Precision One Integratedيعرف هذا الربنامج الذي تعده هذه الرشكة باسم 

System،  كام توفر برنامجLe Pac automated access systems  عىل أقراص الليزر املدمجة، وهي

م عىل سبيل املثال 1995منتجات رائجة يف املكتبات املدرسية، واملكتبات العامة، ففي عام 

وتركز الرشكة . من مبيعات الرشكة يف مبيعات للمكتبات العامة بشكل خاص% 62تركزت نحو 

ن خالل بيئة استخدام تعتمد عىل يف خططها املستقبلية اآلن عىل تطوير نظام يعمل م

لتتفوق عىل األنظمة التي  ،الستخدامها مع أنظمتها GUI (graphical user interface(الرسوم 

 فإنوبشكل عام  UNIX- based client server systemتستخدمها حالياً وتعمل مع أنظمة يونكس 

اضية، وهي رشكة تكاد تقترص الرشكة قد أظهرت زيادة يف مبيعاتها خالل السنوات القليلة امل

  .يف مبيعاتها عىل السوق األمريكية بشكل خاص

  COMP anionنظام 

عىل أجهزة املاكنتوش  COMP anion integratred automated systemsيعمل نظام 

Macintosh Platform حيث . وهو نظام رائج بشكل خاص بني املكتبات املدرسية

تطوير شبكات املعلومات يف مكتبات مدراس  عىل Alexandria Systemيركز نظام 

  ويقوم نظام. املناطق التعليمية أكرث من مكتبات مدرسية بعينها
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 COMPanion  حالياً بإجراء االختبارات عىل عينة من املستفيدينtesting a beta version  لتجربة

ر مرباط تباديل كام تقوم الرشكة أيضاً بتطوي Alexandria system 4.0نسخة جديدة من نظام 

  .يتوقع االنتهاء منه قريباً  Internet Web interfaceللعمل مع شبكة اإلنرتنت 

  تكلفة األنظمة

بديل له  قد يبدو خيار رشاء األنظمة الجاهزة املتخصصة بديًال مكلفاً، إال أنه يف الواقع

عار نظام فمام ال شك فيه أن أس. العديد من اإليجابيات التي تفوق سلبيات هذا الخيار

معتمد عىل الحاسبات اآللية الشخصية تقل كثرياً عن أسعار األنظمة التي تعمل مع 

ويصعب هنا تحديد أسعار األنظمة التي نتناولها فهي . الحاسبات متوسطة الحجم أو الكبرية

أسعار تتغري برسعة ودون سابق إعالن، كام تقدم بعض الربامج العديد من البدائل التي 

عارها، كام تختلف أسعار تلك الربامج يف حالة استخدامها ألغراض تعليمية عن تختلف يف أس

مجموعة من املكتبات، كام تزيد التكلفة أحياناً بالنسبة استخدامها تجارياً، أو من قبل 

صناعة تلك الربامج عنها يف أمريكا الشاملية أو أوربا عىل سبيل  للمكتبات البعيدة عن أماكن

  .األنظمة أحادية اللغة تختلف يف أسعارها عن األنظمة متعددة اللغات فإنوكذلك . املثال

وعىل . قوائم األسعار كمؤرش ألغراض املقارنة فقط إىلينبغي أن ينظر  فإنهولذلك 

املكتبات أن تتصل بوكالء الرشكات عىل املستوى املحيل للحصول عىل معلومات وافية عن 

ومن املفيد أيضاً التعرف عىل مواقع الوكالء . تهمإمكانيات النظام ومدى مالءمته الحتياجا

ومنها العناوين املذكورة يف نهاية  ،World Wide Webعىل اإلنرتنت من خالل الشبكة العاملية 

  .صفحة املصادر التالية
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  املكتبات  إلدارة يةلكرتوناإلالعربية  األنظمةمناذج لبعض 

  املكتبات  إلدارةنظام املستقبل 

  www.eulc.edu.eg    الدخول للنظام

ويتضمن هذا الرابط الدخول لنظام املستقبل من جانب املوظفني العاملني عىل 

وكذلك دخول املستخدمني املستفيدين من النظام وخدماته بالبحث واإلعارة وغريها  ،الربنامج

  . من الخدمات

  :البحث املتقدم

مصادر املكتبات املشاركة يف اإلتحاد مع  إىلث املتقدم للوصول وهو رابط للبح

إمكانيات بحث أكرث تقدما من تلك املوجودة يف الصفحة الرئيسية حيث يستخدم هنا البحث 

  .. .البسيط واملركب ومحددات أخرى مثل التاريخ واملكان والرقم الببليوجرايف

   :التصفح باملوضوعات

لها الوصول ملصادر املعلومات عرب املوضوعات العرشة حيث يعطى روابط ميكن من خال

   .الرئيسية الخاصة بديوى العرشى يف شكل وصالت إعالمية نصية ووصالت إعالمية

  :البحث عىل اإلنرتنت

ويعطى إمكانية البحث عن املصادر املتاحة يف فهارس العديد من املكتبات املتاحة عرب 

   . مكتبة الكونجرس، ومبارك وغريها مثل فهرس) مكتبة 400حوايل (اإلنرتنت 
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  :قواعد البيانات العاملية

للمستفيدين  )كلمة رس/ اسم دخول (هذه البوابة الفرعية عن طريق  إىلويتم الدخول 

  .من هذه الخدمة

وبعد الدخول ميكن استخدام بوابة فرعية للبحث يف قواعد البيانات العاملية التي 

  .ت املرصيةيشرتك فيها مرشوع اتحاد املكتبا

  :رابط الوصول للرسائل العلمية

العلمية يعطى هذا الرابط صفحة متكن من البحث داخل قاعدة بيانات صفحة الرسائل 

كام تعطى أعداد الرسائل املتاحة بفهارس مكتبات كل جامعة  ،للجامعات املشاركة باملرشوع

  .من الجامعات املرصية املشاركة باملرشوع

  :ائقرابط خدمات توصيل الوث

اسم ( صفحة الدخول لخدمة اإلمداد بالوثائق من خالل إىلوهذا الرابط يوصل 

بحيث يكون املستفيدين من املرشوع لديهم قدرة عىل طلب أي وثيقة  )كلمة الرس/ الدخول

  .أو متاحة من خالل قواعد البياناتغري موجودة بالفهارس املشرتكة باملرشوع 

  :خدمات املستعريين

بط خدمات الوصول لالستعارة والحجز للمستفيدين من املرشوع من ويتيح هذا الرا

/ اسم الدخول (أعضاء هيئات التدريس والباحثني والطالب بالجامعات املرصية من خالل 

  .)كلمة الرس
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  :رابط الوصول لألبحاث العلمية

ئة يتيح هذا الرابط إمكانية البحث يف املقاالت واألبحاث العلمية الصادر عن أعضاء هي

التدريس بالجامعات املرصية املشاركة باملرشوع حيث تعطى هذه الصفحة إمكانية التصفح 

  .إلخ. .بالدورية أو باملقال أو بأسامء أعضاء هيئة التدريس

  :للبوابة الفنياالتصال بخدمات الدعم 

حيث يتيح هذا الرابط إمكانية التواصل مع فريق عمل املرشوع من خالل الربيد 

  . أو التواصل تليفونيا أو بالفاكس لكرتويناإل
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  فقنظام األ 

 تعريف األفق : أوال

  هو نظام متكامل إلدارة املكتبات فهو يقوم بجميع العمليات الفنية واإلدارية واملكتبية.  

  لألفق ثالثة تصميامت  
Horizon  
Horizon Library  
Horizon Digital Kink 

  الرشكة املنتجة :sevices,ins + Ameritech library  

   مكتبة 500وبلغ عدد املكتبات التي تستخدمه أكرث من  1991تم استخدامه عام  

   لغة الربمجة املستخدمةc++ / java  

   تم تصميمه وفقا للمعايري الدولية يف مجال املكتبات ونظم الحاسب فهو يدعم صيغة

  Z39.50ومواصفة 21مارك

  1993ن قبل رشكة أمرياتيك ثم طورته رشكة داينكس عام طور النظام يف الثامنينيات م.  

  عربته رشكة النظم العربية املتطورة السعودية.  

  املميزات العامة للنظام : ثانيا

فالنظام يسمح .ميكن النظام املستخدم من أقلمة الحقول املوجودة لديه مع النظام    1-

واعد بيانات كاملة دون بإجراء التعديالت وإضافة حقول أو جداول حتى إضافة ق

  .الحاجة إىل جهد املربمجني
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لغة استفسار لقواعد البيانات وهذه القاعدة  SQLهو النظام الوحيد الذي يحتوي قاعدة     2-

  .تقدم الكثري من التسهيالت يف جوانب التطبيق

  .التصميم املفتوح للنظام ومواكبة التطورات    3-

املة فيام بينها وقابلة لألقلمة مع األنظمة التي تعمل األنظمة الفرعية مرتابطة ومتك    4-

  .فيها املكتبة

ال تحتاج املكتبات التي تستخدم األفق إلنشاء قواعد بيانات مخصصة للوظائف املتنوعة     5-

  .كام أن العاملون ال يحتاجون إىل تكرار املهام

  األنظمة الفرعية لألفق : ثالثا

  Acquistionالنظام الفرعي للتزويد     1-

  Catalogingالنظام الفرعي للفهرسة     2-

  Serials Controisالنظام الفرعي لضبط املسلسالت     3-

  Circulationالنظام الفرعي لإلعارة     4-

  Inventroyالنظام الفرعي للجرد     5-

  األجهزة والربمجيات الالزمة لتشغيل األفق : رابعا

  :من جانب الخادم  -أ   

   عميل/فق عىل الخادم يعتمد نظام األ.  

  ميكن لألفق العمل من أي جهاز خادم بدعم من أي برمجية مثل :Microsoft SQL 

  Sybase SQL Serverأو  2000

  :من جانب العميل   -ب

   يجب أن يتوافر لدى العميل نظامXP  أوWindows 98  أوME   أوNT2000  
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  : البيئة التشغيلية للنظام

عىل سطح املكتب دون الحاجة لفتح أو إغالق نوافذ أو  كافة تطبيقات النظام تظهر

البحث عن التطبيقات يف مناطق مختلفة من الجهاز فيمكن للمستخدم أن يختار التطبيقات 

 إىلالتي يحتاجها لتظهر عىل سطح املكتب وبالتايل يسمح لعدد من املستخدمني بالدخول 

فق والتطبيقات األخرى يف نفس التطبيقات عرب جهاز واحد وميكن أن نضع تطبيقات األ 

  . البيئة

  خدمات األفق يف التزويد 

  .إدارة التمويل وامليزانيات عرب نظام الحاسب    1-

  .إدارة أوامر الرشاء وإعداد كشوف الحساب والفواتري    2-

  .إصدار الفواتري واملستندات واإليصاالت بطريقة آلية    3-

  ).كميات طلب كبرية( املعالجة الرسيعة واألحجام الكبرية    4-

  .التواصل مع املوردين وتسليم املواد    5-

  .Edifactية ومنها لكرتونلديه برتوكوالت للقيام بالتجارة اإل    6-

املوضوع من /كلامت مفتاحيه /يتيح إمكانية البحث يف عدة حقل كاملؤلف والعنوان     7-

  .خالل قوائم ثنائية اللغة

مخازن موردي الكتب باستخدام معيار التكامل بني إمكانية البحث والطلب من     8-

  .Vipاملوردين 

  آلية عمل األفق يف التزويد

  : بعد إرسال الطلبات من قبل املكتبات يقوم األفق بالعمليات التالية

  البد أن يكون هناك ملف لكل موجودات املكتبة واملعلومات : الطلب    1-
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نواعها ويجب اإلشارة إىل تاريخ وصول الكتب إىل البيبليوغرافية من الكتب واملواد بكافة أ 

  .املكتبة

إرسال الطلب عن طريق الربيد أو الفاكس إىل املجهزين ومزودين : متابعة الطلبات    2-

 Claim dateالكتب ويف حال تأخر استالم الكتب يتم تحديد حقل خاص يعرف يف القاعدة 

field يحدد فيه تاريخ معني إلعارة املراسالت.  

الفواتري  هناك مجموعة من الحقول تبني وصول املادة واستالمها وتبني: استالم الطلبات    3-

واألسعار وقد ال يكون هناك فواتري للمطبوعات واملواد التي تصل عن طريق اإلهداء 

  .والتبادل

يتم إلغاء الطلبات إذا كانت الكتب غري موجودة أو نفذت من مخازن : إلغاء الطلبات    4-

  .ين ويجب وضع حقل خاص بذلكاملورد

يف حال وصلت كتب غري مطلوبة أو تالفة أو عناوينها غري مدرجة يف : إرجاع الطلبات    5-

  .الفاتورة يتم إرجاعها

خالل فرتات معينة حول املادة املستلمة أو امللقاة أو : إصدار اإلحصاءات والتقارير    6-

  .املرجعة

  البحث عن طريق األفق : خامسا

فق املشرتكني فيه من البحث يف مخازن املوردين بشكل مستقل من ميكن األ 

حيث يستطيع املستخدم البحث يف كافة  Vipخالل معايري التكامل بني املوردين 

حيث يقوم بالبحث ضمن هذا املوقع عن كتاب معني من  All book Storesالكتب 

املعياري وبعد ذلك خالل اسم املؤلف أو العنوان أو الكلامت املفتاحية أو الرقم 

 يقوم مبقارنة األسعار بني جميع متاجر الكتب التي متلك نفس الكتاب
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ويستطيع املستخدم رشاء الكتاب من املتجر األقل سعرا بالضغط عىل  .ليختار السعر األقل 

   .وبعد ذلك تتم إجراءات الرشاء والحصول عىل معلومات تفصيلية (buy it)مفتاح اشرتيه 

   األفقتبات عربية تطبق نظام منوذج من مك

  : جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

لقد اختارت املكتبة نظام األفق لكونه متوافق مع متطلباتها من حيث سهولة 

  . االستخدام ونظام متكامل يغطي األنظمة املكتبية كافة

 .1997ام وبدء التشغيل ع) نظم املعلومات املتطورة(تم االتفاق مع املؤسسة املوردة 

سنوات يتم فيها تحديث النظام كلام  3وكان االتفاق أن تقوم الرشكة املوردة بالصيانة ملدة 

   .ظهرت إصدارات جديدة

وتقوم الرشكة بتكليف موظف متخصص يف الحواسيب من طرفها يعمل يف املكتبة طيلة 

   .ام النظاموتقوم أيضا بعقد دورات ملوظفي املكتبة وتعليمهم كيفية استخد .هذه املدة

فاستخدمت األفق يف التزويد عن طريق الرشكة املوردة فهي التي تقوم بإعداد الطلبات 

  .)كام ذكرنا سابقا( ومتابعتها واالستالم

  نظام إدارة املكتبات ومرافق املعلومات 
 LibSys.NET Enterprise  

 LibSys.NETحول نظام 

LibSys.NET  هو نظام عريب متكامل)Integrated System ( قامت بتصميمه  
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فلسطني ليقوم بجميع العمليات الفنية واإلدارية الالزمة ليوايف  - وتطويره رشكة نورسوفت

حتياجات املكتبات ومرافق املعلومات واألرشيف للمؤسسات الوطنية، والعامة، واألكادميية، ا

من  واملتخصصة، سواء كانت صغرية منفردة أو كبرية ذات فروع متعددة أو مجموعة

  .مرافق املعلومات/املكتبات

ستخدامها يف املكتبات ومرافق املعلومات ميثل النظام حزمة من األنظمة املتكاملة ال  

ومرافق األرشيف والتوثيق بحيث يوفر تطبيقات آلية متنوعة من التزويد والفهرسة 

  .والتصنيف واإلعارة والخدمات املرجعية وضبط الدوريات والتكشيف

ام يشمل كذلك إدارة تقنيات املكتبة اإللكرتونية وإدارة مجال عمل النظ

  ).الخ..الدوريات، األرشيف الصحفي، الديوان،(األرشيف

  مراحل تطوير النظام

تم إصدار النسخة الثالثة من  2000، ويف سنة 1996من النظام عام  األوىلصدرت النسخة 

يف السنوات  انترشترتجمة التي كمنافس رئييس لألنظمة العاملية امل LibSys.NETالنظام وهي 

العرش املاضية، حيث ما زالت هذه األنظمة تعاين من عيوب كثرية يف ضعف عمليات 

 إىلمصطلحات غري شائعة يف البيئة العربية باإلضافة  واستخدامهاباللغة العربية  االسرتجاع

ربية، وكذلك تكلفة الخدمة السنوية مرتفعة تثقل كاهل املؤسسة الع أنسعرها كام  ارتفاع

ضعف الخدمة الفنية املقدمة من املوزع الذي ال يعرف كثرياً يف بنية النظام وتركيبته 

  . الداخلية ملعالجة املشاكل الفنية

  مؤسسة منها مكتبات جامعية، ومرافق 90تم تركيب النظام يف أكرث من  



  221 النظم اآللية إلدارة املكتبات اإللكرتونية 
 

 

، الخليل، الـلـه معلوماتية مثل مكتبة املجلس الترشيعي الفلسطيني ومكتبات بلديات رام 

للبنات، حيث  الـلـهطولكرم، البرية، سلفيت، ومكتبات جامعة الخليل، البوليتكنيك، رام 

  .تحتوي هذه املكتبات عىل كافة أنواع أوعية املعلومات مبا فيها الوسائط السمعية والبرصية

  الخدمات الفنية 

 يف مدينة الرياض ولها مقر رئييس الـلـهيف مدينة رام  1996تأسست نور سوفت عام 

يقوم بتقديم خدمات الدعم الفني والرتكيب والتطوير، ويعمل فيها عدد من املربمجني 

املؤهلني واملتخصصني يف مجال تطوير الربمجيات وهي متخصصة يف مجال حوسبة املكتبات 

واألرشيف وكذلك إدارة السجالت والوثائق ولديها خرباء يف هذا املجال ممن لديهم خربة 

  .سنة 14 إىل تصل

  :تتميز نور سوفت بتقديم الخدمات الفنية التالية

  .تركيب النظام وتشغيله مركزيا وربط املرافق الفرعية التابعة للمؤسسة الرئيسية    1-

  .توفر خدمات الدعم الفني والكفالة املجانية وخدمات التطوير والتحديث بشكل دائم    2-

  .النظام بشكل فوري قابلية التطوير والتحديث يف بنية    3-

  .تضمن الرشكة تحويل البيانات من الربامج املستخدمة سابقاً     4-

مستوياتهم  مرافق املعلومات يف مختلف/توفر الرشكة التأهيل والتدريب لكوادر املكتبات    5-

  .الوظيفية
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  خصائص النظام

  توافقه مع املعايري واملواصفات العاملية :أوال

  ية دعم صيغة مارك العامل)MARC 21 ( مبا فيها عملية الفهرسة باللغتني العربية واإلنجليزية

  .واسترياد وتصدير التسجيالت

  دعم الربوتوكول العاملي لالتصال والبحثZ39.50.  

   ية املوحدةاألردنيستفيد النظام من الرتكيبة  

  النظام مرتبط مع املكنز العريب املوسع.  

   ارئ الضويئوالق" الباركود"استخدام أنظمة  

  توافقه مع التقنيات الحديثة واإلنرتنت وشبكات املعلومات :ثانيا

   يتيح النظام استخدام شبكة الويب العاملية لتقديم خدمات املستفيدين املتعددة منها

  .ويتم الدخول إليه كباحث أو مشرتك) OPAC( فهرس الخط املبارش

  ظام عىل الشبكات املوسعة يستخدم تقنيات وأدوات متعددة من أجل تشغيل الن)Wide 

Area Network–WAN (حيث يدعم الدخول عن بعد (Remote Access(  عن طريق بروتوكول

التي توفر  )Multi-Tier Architecture(باستخدام تقنيات الطبقات املتعددة ) IP(اإلنرتنت 

 .اتصال آمن ورسيع

   يدعم النظام بشكل رئييس نظام التشغيلMicrosoft Server 2000  وقواعد بياناتMicrosoft 

SQL Server 2000 وORACLE  والتي تدعم الرمز املوحد ملجموعة املحارف)Unicode Character 

Set(.  

  دعم لشبكة مكتبات عىل قاعدة مركزية واحدة.  

  توفري عدة مستويات من الرسية والصالحيات للمستخدمني.  
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  افة إىل أشكال مختلفة من امللفات مثل البرصية باإلض/احتواء املواد السمعيةMS Office, E-

MAIL, FAX,... 

  باللغة العربية  اهتاممه :ثالثا

  إنجليزي، وميكن إضافة لغة ثالثة اختيارية إىل لغات /واجهات التطبيق ثنائية اللغة عريب

  ).الخ...فاريس، هندي،(اإلدخال 

  لبيئة العربية قابلة للتعديل النظام يستخدم كلامت ومصطلحات وحقول تتالئم مع ا

  .حسب املسميات يف كل دولة

  لنظام يراعي قواعد اللغة العربية يف عمليات الفرز والرتتيب واالسرتجاع منهاا:  

 التعريف" ال"األصلية و) ال(التفرقة بني   -

، ئ، ؤ -3ه ة،  - 2أ، إ، آ،ا  - 1معالجة املساواة بني الحروف املتشابهة يف الرسم اإلماليئ   -

 ى

 )بـ، فـ، لـ، كـ، و(متييز أحرف الجر والعطف املتصلة  -

 .استخدام البرت لليمني، البرت يف اليسار يف البحث  -

 .إنشاء قوائم كلامت الوقف بالعربية واإلنجليزية  -

  إمكانيات متقدمة يف البحث وخدمات املستفيدين :رابعا

بواسطة محرك بحث يوفر النظام إمكانيات البحث املنفرد، البسيط واملتقدم 

العربية، اإلنجليزية (باللغة العربية يتميز النظام بالجمع بني لغات مصطلحات املكنز

عندما يريد : فمثالً. التسجيالت املتعلقة بها واسرتجاعيف آن واحد ) والفرنسية

 إىل، فيمكنه الوصول "االقتصاد"التسجيالت املتوافرة ملصطلح  إىلالباحث الوصول 

بالعربية " االقتصاد"املصطلح  استخدماملتوافرة بلغاتها الثالث سواء  كل التسجيالت

 باإلنجليزية أو املصطلح الدال عليها " Economy"مصطلح  استخدمأو 
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وعرض قامئة التسجيالت التي وردت .وإمكانية تجميع عدة بحوث يف سلة واحدة.بالفرنسية

تي تستخدم نفس النظام أو أي نظام كذلك إمكانية البحث يف املكتبات األخرى الو  .حديثا

 .Z39.50يدعم الربوتوكول 

  التعامل مع األرشيفات :خامسا

   يتعامل النظام مع األرشيفات املختلفة ومن أهمها األرشيفات املعلوماتية واألرشيفات

  .اإلدارية

  إمكانية تصميم شبكة امللفات وتفرعاتها.  

  التعامل بسهولة مع عمليات املسح الضويئ)Scanning(وامللفات املتعددة الوسائط ،.  

 قاعدة بيانات مركزية  :سادسا

مرافق معلومات مشرتكة يف قاعدة بيانات  أووجود عدة مكتبات  إىليتيح النظام كذلك 

موحدة بحيث يكون لكل واحدة منها تسجيالتها الخاصة بها، مثال ميكن لوزارة الرتبية 

ية عىل قاعدة بيانات واحدة يف مركز الوزارة حيث والتعليم من ربط كافة املكتبات املدرس

تعطى كل مدرسة رقمها الخاص، وكذلك اسم كل مستخدم وكلمة الرس، بحيث يكون الوصول 

، كام يتيح النظام )TCP/IP(البيانات املركزية عن طريق بروتوكول املقنن لإلنرتنت  إىل

ن املتعددة منها فهرس الخط لتقديم خدمات املستفيدي WWWشبكة الوب العاملية  استخدام

 .كضيوف أو كمستفيدين إليهويتم الدخول ) OPAC( املبارش

يتيح النظام للمؤسسات الكبرية تشغيل النظام لخدمة املكتبة الرئيسية بفروعها 

املختلفة ضمن قاعدة بيانات مركزية وكذلك وجود قاعدة بيانات مركزية أخرى ألرشيف هذه 

  .مركزي واحد )Server(املؤسسة عىل جهاز خادم
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  وحدات النظام

  :يتكون النظام من الوحدات التالية

  .Acquisitionوحدة التزويد     1-

  .Serials Controlوحدة ضبط الدوريات     2-

  Cataloguingوحدة الفهرسة والتصنيف     3-

  Archivingوحدة األرشيف     4-

  Circulationوحدة خدمات املشرتكني واإلعارة     5-

  .Search Content، والبحث يف املحتويات )OPAC(حدة البحث يف الفهرس العام و     6-

  .Administrationالوحدة اإلدارية     7-

  )Acquisition(وحدة التزويد  : أوال

 االستالم إىلمتابعة الطلبية املبدئية  إىلمن الوحدات الهامة يف عمل املكتبة تهدف 

  :إلهداء والتبادل ومكوناتها حيث تشملوالتسديد، مع إمكانية معالجة عمليات ا

  بيانات املزودين   1-

  .الخ.املزود، واملسؤول املبارش والعنوان، اسميتم فتح ملف للمزود يحتوي عىل بيانات 

  حسابات التمويل   2-

يتيح هذا الجزء تسمية كافة حسابات التمويل يف املؤسسات وفروعها بحيث يتم 

وجود حقول تجميعية من أعمها حقل مبلغ  إىلضافة تحديد امليزانية لكل حساب، باإل 

الرصف املتوقع عند إرسال أمر توريد وحقل مبلغ الرصف الفعيل عند التسديد من الحساب 

  .املعني
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 Wish Order االحتياجطلب   3-

نسخ جديد ويتم تسجيل البيانات الببليوغرافية  أويكون لعنوان جديد  االحتياجطلب 

مدير التزويد لفحص البيانات منها السعر  إىلاملكتبة، وبعدها يرسل  للامدة من قبل موظفي

عند املزودين، والتأكد من عدم وجودها قيد الطلب، كام يتم تسجيل  وتوفره املادة املطلوبة

  . احتياجتوصيات املوظفني يف كل طلب 

  Purchase Orderطلب التزويد   4-

بحيث  والطباعةثم مير مبرحلة التثبيت  ، ومن)Pre Order(يتم إصدار طلب تزويد مبديئ

املزود مبا فيها بيانات  إىل، وإرساله إليهيحتوي عىل ترويسه بيانات الطلب مبا فيها املرسل 

  . االحتياجوتؤخذ بنود الطلبية من قامئة طلبات . الشحن، والتوصيل، والرضائب

   Receipt Orderتسلم الطلبية   5-

ترحيل املواد مراحل من خالل فواتري رسمية، حيث يتم  يتيح النظام تسلم الطلبية عىل

  .الخ..املستلمة،، والكمية االستالمالذي يحتوي عىل تاريخ  االستالمملف  إىلاملستلمة 

 .وتظهر مبارشة املواد املستلمة يف وحدة الفهرسة من أجل فهرستها

  Claimsاملتابعة   6-

ية بحيث يتم تحديد عدد املرات يتم تحديد عدد مرات املتابعة حسب تواتر الدور

  .وعدد األيام يف كل متابعة

يقوم النظام بإصدار إشعارات للمورد بخصوص املواد املفقودة أو املواد التي مل تصل 

  . املدة الزمنية املحددة لوصول املواد قيد الطلب انتهاءبعد 
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   Payments تسديد الطلبية  7-

حيث يتم توثيق بيانات الفاتورة املستلمة،  يتيح النظام عملية تسديد مبلغ الطلبية

وكذلك يتم متابعة كافة الطلبيات . وطريقة التسديد ،واملبلغ املسدد وتاريخ التسديد

  .كليا أواملسددة جزئيا 

  :بعض امليزات الهامة يف وحدة التزويد

  إمكانية تعدد العمالت    1-

  .إمكانية التعديل والفحص للطلبية قبل تثبيتها    2-

  .إمكانية طلب نسخ مكررة بدون إعادة كتابة بيانات الفهرسة للتسجيلة    3-

  .إمكانية فحص آيل يف حالة تجاوز حساب التمويل    4-

 )Serial Control(وحدة ضبط الدوريات  :ثانيا

عملية ضبط وصول الدورات من العمليات الهامة والرضورية ملا تواجهه املكتبات 

  :وتشمل العمليات ما ييل ، ضبط وصول الدوريات املنتظمةومرافق املعلومات من صعوبة يف

  .بيانات املزودين    1-

  .حسابات التمويل    2-

  .تسجيل بطاقة الدوريات يف وحدة الفهرسة والبيانات التعريفية خاصة بالدورية    3-

  .تسجيل االشرتاكات الدورية ومتابعة األمور املالية    4-

  .ول األعداد املتوقعة عند تجديد االشرتاكمتابعة اإلصدارات وفتح جد    5-

  .إدخال األعداد الجديدة    6-

يتم تحديد عدد مرات املتابعة حسب تواتر الدورية بحيث يتم تحديد عدد املرات     7-

  .وعدد األيام يف كل متابعة

  .إدارة عملية املتابعة لألعداد الناقصة أو املتأخرة الوصول أو املفقودة    8-
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   (Cataloguing) ةوحدة الفهرس

قاعدة الوحدة الرئيسية يف النظام حيث تضم جميع التسجيالت الببليوغرافية ضمن 

مركزية أو غري  للمؤسسات وفروعها/بيانات موحدة سواء كان عملية الفهرسة للمؤسسة

  .مركزية

  :ويدخل يف وحدة الفهرسة ما ييل

 قوائم اإلسناد   1-

املوضوعية ضوعات، املزودين، السلسلة، الفئات تشمل املؤلفني، النارشين، رؤوس املو 

 فإناملستخدمة وكذلك  هو زيادة التحكم باملصطلحات استعاملهاالهدف من . الرئيسية والفرعية

التغيري الذي يطرأ عىل البيانات املدخلة تنعكس عىل كافة التسجيالت املرتبطة معها دون 

كرار األسامء واملصطلحات املدخلة يف كل القيام بالتغيري يف كل تسجيلة، وكذلك ال يسمح بت

  .قامئة

 " أنظر أيضا" و" أنظر"يف سجل رؤوس املوضوعات يوجد كذلك إشاريت اإلحالة 

 املكنز العريب املوسع   2-

ميكن ربط النظام مع تركيبة املكنز العريب املوسع برشط حصول املؤسسة عىل ترخيص 

املاجد، ومؤسسة عبدالحميد شومان، مؤسسة جمعة (بذلك من الجهة املنتجة له وهي 

وهو عبارة عن قامئة من املصطلحات مبنية عىل شكل شبكة من العالقات تبني ) وبلدية ديب

املجال الداليل لكل منها، املصطلح املرتابط وهو املصطلح القريب منه أو التي تتامس معه 

م أي املصطلح الذي يتفرع دالليا، واملصطلح األضيق أي املصطلح املتفرع عنه، واملصطلح األع

  .عنها
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ن املستفيد من البحث عن العالقات ل كبري يف عملية البحث، ألنه ميكيدخل املكنز بشك

أما مصطلح ". الرياضيات"يكون املصطلح األعم الخاص به هو " الجرب"الهرمية ففي مصطلح 

    ".ة التحليليةالهندس"، "الهندسة الفراغية"فاملصطلحات األضيق الخاص به هو " الهندسة"

  إنشاء السجالت الببليوغرافية  3-

الببليوغرايف كل عنوان مادة له سجل واحد يحتوي كافة الحقول الخاصة بالوصف 

املادية لكل نسخة  يسمى التسجيلية وتحتوي عىل رقم فريد خاص بها، فيام تعطي البيانات

  . رقم باركود خاص مرتبط برقم التسجيلة

املواد من  استقبالمن خالل  أوشاشات خاصة باإلدخال،  إىلبارشة إدخال البيانات يتم م

 إىل -ومل تفهرس بعد  استالمهابحيث تحمل إشارة مواد تم  -وحدة التزويد لحظة وصولها 

وهذا الرتابط بني وحديت التزويد والفهرسة يدعم عمل املكتبة آليا، حيث تنتقل . سلة خاصة

  . فهرس التسجيالت العام إىلهذه املواد من السلة لحظة فهرستها 

  البيانات املادية 4-

املعلومات الببليوغرافية التي يتم إدخالها هنالك البيانات املادية لكل  إىلباإلضافة 

الجزء، العدد، رقم النسخة، غرفة الحجز، خاضعة لإلعارة؟، /تسجيلة من حيث رقم املجلد

ومعلومات  ،خاص بكل نسخة، الفرعالخ، حيث يتم إعطاءها رقم باركود ..الحالة املادية،

   .أخرىمادية 

  الفهرس التحلييل  5-

من دوريات،  يتضمن عمل فهارس تحليلية ملحتويات الوعاء املعلومايت

 بحيث يتم تحديد رقم خاص لكل مقال، عنوان املقال، . الخ..وكتب، وصحف،
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ذلك صورة املقال املستخلص وك إىلالخ، باإلضافة ..الفئة املوضوعية، رؤوس املوضوعات،

)Image ( ملف متعدد الصفحات  إىلعن طريق عملية املسح الضويئ ومًيكن تخزينه)TIFF .(

أما النص الكامل للمقال يتم إدخاله يدويا او عن طريق إستخدام برنامج التعرف الضويئ 

  .صيغة نصية إىللتحويله من صيغة الصورة ) Arabic OCR(للحرف العريب 

أجزاء محتوى التسجيلة الببليوغرافية مثل فصل من كتاب، وتشمل كذلك تحليل 

وتهتم الكثري من ). الخ .. مقاالت، أوراق محارض مؤمترات، محارض مجالس النواب واألعيان،

قرارات املجالس الترشيعية والنقابية،  دور التوثيق ومرافق املعلومات خصوصا الجرائد، املجالت،

فة يف تكشيف معلوماتها الجزئية من أجل بثها من خالل واملحاكم، ومؤسسات التوثيق املختل

من خالل محرك خاص للبحث عىل شبكة  إليهاشبكة اإلنرتنت بحيث ميكن الوصول 

 .اإلنرتانت/اإلنرتنت

  محرك البحث   6-

حيث يحتوي  التقارير والكشافات، واستخراجيوفر النظام نطاق واسع من عمليات البحث 

عدة مستويات من  استخدامغة العربية واإلنجليزية حيث يتم النظام عىل محرك بحث بالل

  .البحث وهي البحث املنفرد، والبحث البسيط، وبحث الحقول والبحث املتقدم

 إدارة األرشيف  7-

توفر وحدة تكميلية متكاملة لدوائر األرشيف اإلدارية واملالية واملعلوماتية يف املؤسسة، 

  :وتشمل خدماتها ما ييل

   ة امللفاتبناء شجر  

  فهرسة الوثائق  
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  عمليات املسح الضويئ)Scanning( مثل إلكرتوين، وكذلك التعامل مع الوثائق التي أصلها 

  .,Tiff MS Word, Excelملفات

  مستكشف متقدم  
  بحث متقدم  

 متابعة املستخدمني   8-

عىل   بتنفيذهاهذه امليزة الهامة توفر مراقبة فعالة لكافة التعديالت التي يقوم املوظفني

التسجيالت وبياناتها املادية، بحيث يتم تسجيل كافة الفعاليات من إضافة وتعديالت من 

تغيري  أيالدقيقة وذلك من أجل ضبط /الساعة/املستخدم وقت التعديل باليوم اسمحيث 

  يتم إجراءه من قبل املستخدمني 

 ميزات هامة   9-

  إىل صيغة مارك/الرتحيل من.  

  واصق منها الصق كعب الكتاب، والصق الباركودطباعة الل.  

   متابعة وتسجيل كافة التغيريات والتعديالت عىل البيانات الببليوغرافية بحيث يظهر اسم

  .املوظف، وتاريخ التعديل، وموقع التعديل

   استخدام كلامت الوقف الستثنائها عند تشكيل ملف الكلامت املفتاحية حيث يحتوي

  .كلمة 1185عىل 

   ال، ("التخلص من أدوات التعريف مثلThe ( ،بشكل عام واستثنائها يف عمليات البحث

حيث يتم " الفرد نوبل"فيام يتم وضع الكلامت التي تكون فيا أصيلة يف الكلمة مثل 

، وتختفي املعقوفتني بعد اإلدخال وتظهر الكلمة كاملة عند "فرد نوبل>ال<"كتابتها 

  .العرض والطباعة
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  من األحرف املتشابهة يف الرسم اإلماليئ حيث تقسم إىل ثالث مجموعات هي التخلص:  

  أ، إ، آ، ا    -

  ة، ـه    -

  ؤ، ء، ئ    -

  واحد واسرتجاع يف آن ) العربية، اإلنجليزية والفرنسية(الجمع بني لغات مصطلحات املكنز

الت املتوافرة إىل التسجي عندما يريد الباحث الوصول: فمثالً. التسجيالت املتعلقة بها

، فيمكنه الوصول إىل كل التسجيالت املتوافرة بلغاتها الثالث سواء "االقتصاد"ملصطلح 

باإلنجليزية أو " Economy"بالعربية أو استخدم مصطلح " االقتصاد"استخدم املصطلح 

  املصطلح الدال عليها بالفرنسية

  استخدام عملية البرت يف البحث.  

   رئيسية باإلضافة إىل فروعها حسب نظام مكتبة الكونجرس  فئة موضوعية 18استخدام

  .ضبط آيل للتسجيالت املتكررة

  استخدام كلامت الوقف  

  (Circulation)وحدة خدمات املشرتكني  :رابعا

  :يتيح النظام معالجة متكاملة يف وحدة خدمات املشرتكني التي تشمل ما ييل

 :تتيح إمكانيات متقدمة إلدارة ملف املشرتكني من حيث :املشرتكنيإدارة ملفات     1-

  تسجيل ملف املشرتك وبيانات الشخصية، وبياناته اإلدارية  

  وتصنيف املشرتك وصالحيات اإلعارة   
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   وكذلك تسجيل االشرتاكات وما يتبعه من تحديد انتهاء االشرتاك ومتابعة مالية

  .هللمشرتك واملبالغ املستحقة علي

  املطالبات، والتسديدات واإلعفاءات.  

   متابعة االشرتاك وما يتبعه من تغيريات تطرأ عليه، حيث ميكن تجميد االشرتاك أو

  .إلغاءه أو تفعيله مع إبداء األسباب لذلك

  االحتفاظ بكافة التغيريات يف امللف التاريخي بحيث ميكن الرجوع إليه يف أي وقت.  

   الخ، بحيث يشمل ..عدة تصنيفات مثل طالب، موظف،تصنيف املشرتكني إىل

التصنيف كذلك الرسوم والغرامات وعدد أيام التجديد حسب املستوى الببليوغرايف 

للامدة كام يتيح التصنيف تحديد عدد مرات التجديد اآليل لهذا التصنيف وعدد 

  .األيام يف كل مرة

  خدمات اإلعارة  2-

أخرى حسب نوع املكتبة  إىلارة تختلف من مكتبة العمليات التي يقوم بها موظف اإلع

النظام يعالج كافة املتغريات والسياسات  فإنوالسياسات الخاصة املتبعة بعملية اإلعارة، 

املتبعة يف كل مكتبة عىل حدى، حيث يجري تحديدها يف عملية اإلعداد لتطبيق النظام من 

  . قبل مدير النظام

  :ة كام ييلالعمليات التي تتم يف قسم اإلعار 

تعترب من الخدمات الرئيسية التي تحصل يف قسم ): Check out(إعارة املواد   -أ   

باستخدام قلم الباركود يتم قراءة بطاقة املشرتك، وإذا كانت غري . اإلعارة

متوفرة فيطلب منه رقم االشرتاك، وإذا مل يكن متوفر فيتم اسرتجاع رقم 

  تظهر. عن أي جزء من االسم االشرتاك من خالل البحث بطريقة سهله
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مبارشة املعلومات الخاصة باملشرتك من بياناته األساسية، وحالة االشرتاك إذا كان مسموح له 

وكذلك يتم إدخال رقم . باإلعارة أو إذا كان ضمن القامئة السوداء، واملواد التي بحوزته

نت خاضعة لإلعارة ومدة الباركود للامدة فتظهر مبارشة بياناتها األساسية وفيام إذا كا

أما بالنسبة إىل إعارة املواد من رف الحجز فتقاس . اإلعارة والتاريخ املتوقع لإلرجاع

  .مدة اإلعارة الزمنية بالساعات بدال من األيام

يحتاج إرجاع املادة املعارة من املكتبة قراءة رقم الباركود  : (Check in) اسرتجاع املواد   -ب

ود فتظهر بيانات اإلعارة باإلضافة إىل عدد أيام التأخري وغرامات باستخدام قلم البارك

التأخري التي يحتسب قيمها بشكل آيل، ويف نفس الوقت يتم إرسال رسالة تذكري إىل 

األشخاص الذين حجزوا عنوان املادة من خالل رسائل الربيد اإللكرتوين أو /للشخص

  )بالمستق(عىل الهاتف املحمول) SMS(الرسائل القصرية 

يسمح بتجديد إعارة املادة إذا مل تكن محجوزة  :(Renewal) تجديد مدة اإلعارة للامدة  -ج

من قبل آخرين، وبعد احتساب عدد أيام التأخري وغرامة التأخري وترصيدها إىل مالية 

  .املشرتك

عملية إمساك املادة ملشرتك معني تحصل عندما يقوم مشرتك  : (Holding)إمساك املادة   -د

بحجز عنوان مادة معارة، يتم إمساكها ومنعها من اإلعارة أو التجديد وإمنا إمساكها  ما

ألول مشرتك قام بحجزها من خالل الشبكة الداخلية أو من خالل شبكة اإلنرتنت، ويتم 

إشعاره آليا بواسطة وسائل االتصال اإللكرتونية، حيث يعطي مدة معينة لتأكيد 

  .مها تتم عملية إلغاء إمساكها وتصبح خاضعة لإلعارةإعارتها، وإذا مل يحرض الستال 
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للامدة  يحق إلدارة املكتبة إرسال طلب إرجاع :(Call for Return)طلب إرجاع مادة   - ه

املكتبية للمستعري قبل انتهاء مدة اإلعارة ألي أسباب تراها، بحيث يتم تقديم التاريخ 

للتأخري إلدارة املكتبة حيث تكون أكرب ويعود تحديد الغرامة اليومية . املقرر لإلرجاع

  .منها إذا مل يكن هنالك طلب إرجاع مادة

بغض النظر  وحدة اإلعارة توفر خدمة حجز عنوان املادة للمشرتك :(Reservation)الحجز   -و

عن رقم النسخة وألكرث من مشرتك بحيث يكون إمساك أي مادة يتم إرجاعها حسب 

  .أولوية الحجز

  :امة يف وحدة خدمات املشرتكنيبعض امليزات اله

نظام تنبيهات آيل بالذين يجب عليهم تجديد اشرتاكهم، والذين يجب تغيري وضع     1-

  .االشرتاك

  .وجود رزنامة الدوام السنوي مع تحديد العطل األسبوعية والرسمية    2-

  تقارير متعدد تغطي كافة عمليات اإلعارة    3-

انات التسجيلة من موضوع، مؤلف حول عدد مرات إحصاءات ترتبط اإلعارة مع بي    4-

  .اإلعارة

  .إحصائيات لإلعارة اليومية، والشهرية والسنوية    5-

  وجود نظام اإلشعارات املتعلقة مبدة التأخري    6-

  اإلنرتانت/وحدة البحث املبارش من خالل شبكة اإلنرتنت : خامسا

متصفح  املستفيدين من خاللتوفر هذه الوحدة خدمات البحث واملتابعة للمشرتكني و 

اإلنرتانت متوافق مع متصفح مايكروسوفت اكسبلورير، بوجود أدوات /يعمل يف بيئة اإلنرتنت

  :بحث سهلة تتامىش مع مستويات املستفيدين، ومن ميزاتها
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  .البيانات أو يف كل قواعد) قاعدة بيانات(تحديد نطاق البحث يف مؤسسة أو مكتبة معينة    1-

املؤلف، العنوان، املوضوع، الرقم الدويل، رقم الصنف، ( حقول متعددة البحث يف    2-

  ).الخ..الكلامت املفتاحية،

تضييق نطاق البحث باستخدام املتطابقات وهي مطابقة أي كلمة، مطابقة جميع     3-

  )مطابق متاما(الكلامت، مطابقة جملة أو عبارة

  .استخدام البرت يف البحث    4-

لغوية عن طريق التخلص أدوات التعريف وكلامت الوقف، وحل مشاكل حل املشاكل ال    5-

  يف عملية البحث) ة، ـه(و) ؤ، ء، ئ(وكذلك ) أ، إ، آ، ا(األحرف املتشابهة وهي 

  )و، أو، ليس)البولينية النحوية البحث البوليني املتقدم حيث يستخدم العالقات    6-

  .الخ.، أرشيف صحفي، أرشيف وثائق،البحث يف محتويات الوثائق من فصول، مقاالت    7-

وكذلك  .إمكانية القيام بعملية الحجز وتجديد اإلعارة ذاتيا من قبل املشرتكني واألعضاء    8-

  .تحديد شكل قوائم مخرجات البحث وتشكيلها حسب الرغبة

مع . إليهمإمكانية دخول األعضاء إىل ملفاتهم األساسية واإلطالع عىل البيانات املصدرة     9-

  .إرسالها عرب الربيد اإللكرتوين أوإمكانية تجميع نتائج البحث يف سلة وطباعتها 

التسجيالت  إمكانية استعراض الوثائق األصلية املخزنة،س وإمكانية اإلطالع عىل خصائص    10-

  .والنسخ التابعة لها من حيث اإلتاحة واإلعارة وموقعها
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تزويدها فئة املوضوعية الرئيسية والتي تم الحصول عىل قوائم ببليوغرافية حسب ال    11-

الكونجرس، وكل  تصنيف موضوعي رئييس حسب معيار مكتبة 18بالنظام وتشمل عىل 

  .تصنيف موضوعي رئييس يحتوي عىل العديد من الفئات املوضوعية الفرعية

  .استعراض التسجيالت والعناوين التي وصلت حديثا    12-

  .الباحثنياستقبال مقرتحات وتوصيات     13-

  .إمكانية الربط مع مكتبات عاملية تحددها إدارة املكتبة    14-

  

  مراجع الفصل الثالث

مركز  :القاهرة ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات/النظم اآللية املتكاملة للمكتبات

  .2005 ،اعتامد هندسة الربمجيات

   .املكتبات إلدارةموقع نظام املستقبل 
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  العمليات الفنية وخدمات املعلومات 

 باملكتبة اإللكرتونيـة

  

   :الفهرسة اآللية يف املكتبات ومرافق املعلومات

  :التصنيف والبحث عن املعلومات

 ،نفسها مشكلة التصنيف والبحث عن املعلومات مشكلة قدمية قدم املعرفة اإلنسانية

أساليب البحث عن املعلومات مع تقدم وتطور املعرفة اإلنسانية وارتقت وقد تقدمت 

م حيث حذر جوزيف 1851أما تعبري انفجار اإلنتاج الفكري فقد ظهر ألول مرة عام  .بارتقائها

  :هرني من نتائج هذا االنفجار قائالً

الزمة مل تعد لها الوسائل ال وما ،مل ترتب هذه الكميات الضخمة بطريقة مالمئة ما" 

كام أن تل  ،فسوف يضل الباحثون سبيلهم بني أكداس اإلنتاج الفكري ،للتحقق من محتوياتها

، سوف تؤدي إليهذلك إن اإلضافات التي ستضاف  ،املعلومات سوف يتداعى تحت وطأة وزنه

  ".دون الزيادة يف ارتفاع الرصح ومتانته  ،اتساع القاعدة إىل

دون أن  ،ن ونصف القرن من الزمنوقد مىض عىل هذا التحذير حوايل قر 

إذ إن اإلنسان يف كفاحه الدؤوب نحو اكتساب خربات  .تتغري أهمية مضمونه

 أدوات تساعده يف تنسيق هذه إىلكان بحاجة دامئاً  ،ومعارف جديدة وتسجيلها
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وقد تطورت هذه األدوات مع زيادة حجم املعلومات  ،املعلومات واسرتجاعها بسهولة ورسعة

  .لوسائط املخزنة فيهاوتطور ا

 ،واستطاع علم املكتبات أن يوفر أدوات أساسية لتصنيف وتحليل واسرتجاع املعلومات

مام سهل مهامت عمل الباحثني يف النصف األول من هذا القرن إال أن تسارع وترية تضاعف 

طرح من جديد مشكلة املعلومات ) انفجار املعلومات(ظاهرة  إىلحجم املعلومات وصوالً 

 ،إحدى أهم املشكالت التي يواجهها علم املعلومات يف النصف الثاين من القرن العرشينك

فمنهم من أطلق  ،ولقد ترافق ذلك كله مع ظهور شبكة إنرتنت التي اختلفت اآلراء فيها

عليها اسم املكتبة اإللكرتونية ومنهم من تجاهل دورها كمصدر أسايس من مصادر املعلومات 

   .ايضيف نهاية القرن امل

 :يف الحوار الدائر حول شبكة املعلومات الدولية أسهمحاول يف هذا الفصل أن أ و 

مدى إفادتها  ،العالقة بينها وبني املكتبات ،وسائل الفهرسة اآللية املستخدمة فيها ،أهميتها

  من علم املكتبات ؟ 

   :مكتبات املستقبل

وخدمات املعلومات  ال يخفى عىل أحد مدى عمق العالقة بني الخدمات املكتبية

فقد نشأت شبكات املعلومات الحديثة يف رحاب املكتبات وال تزال حتى اليوم  ،اإللكرتونية

  .تؤثر فيها وتتأثر بها

وتسعى  ،وها هي مناذج مكتبات املستقبل تبدأ بالظهور يف الدول املتقدمة 

ولوجيا إلفادة روادها من الخدمات الحديثة بهدف تحقيق التوازن كامل بني التكن

ففي  .املتقدمة ورفوف الكتب التقليدية والرفوف املفتوحة من املواد املرجعية

  Science, Industry andنيويورك تم إنشاء مكتبة األعامل والصناعة والعلوم 
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Business Library (SIBL ( بفضل إسهام  ،مليون دوالر 100التي بلغت كلفة إنشائها

ص مصمم املكتبة عىل وضع أحدث التطورات واالبتكارات وقد حر  ،القطاعني العام والخاص

  .يف مجال الديكور الداخيل والتكنولوجيا

 1.2وتضم أكرث من  ،وتغطي املكتبة اهتاممات الجامعات العلمية واألعامل الصناعية 

 50أكرث من  إىلويصل طول رفوف املكتبة  ،مليون مجلد من مجموعات األبحاث الجارية فقط

رتاً موضوعة يف خمسة طوابق من الرفوف اإللكرتونية، كام تتضمن املكتبة خمسني كيلو م

 70الذي يرتبط بشبكة مؤلفة من   ERC (Electronic Resource Center( مركزاً للمصادر اإللكرتونية

قاعدة بيانات مشغلة بواسطة األقراص  100أكرث من  إىلسبعني محطة عمل توفر النفاذ 

رابطة  إىلويوفر النفاذ  ، ملفات وصحف ونصوص كاملة يف اإلنرتنتوإىل ،CD-ROM’sاملرتاصة 

عنوان دورية ومجموعة شاملة من براءات االخرتاع  110.000 إىلإضافة  ،wwwالشبكة العاملية 

ويستطيع  .وحوايل مليون مادة من املصغرات تؤلف معظم مواد املعاهد العلمية واألعامل

 .wwwأسبوعي ويومي لالفتتاحيات الجديدة املنشورة يف رواد املكتبة االستفادة من تصنيف 

  .ومراجعة شاملة للبحث يف قواعد البيانات اإللكرتونية للمكتبات

قاعة مطالعة حديثة مزودة بأحدث أدوات  500وتضم مكتبة األعامل والصناعة والعلوم  

ويف سان .شخص 2500وهي تستقبل يومياً أكرث من  ،العمل مبا يف ذلك حواسب محطات عمل

 San Francisco Public Library(مليون دوالر  140فرانسيسكو بلغت كلفة إنشاء املكتبة العامة 

(SEPL  إىلمحطة عمل توفر النفاذ  1100وهي مرتبطة بشبكة حاسوبية كبرية مؤلفة من 

كام تتضمن مركز اكتشاف  ،Multi Mediaوتحتوي أدلة منتجات الوسائط املتعددة  ،اإلنرتنت

 وتقارير األمم املتحدة  ،قواعد البيانات النصية والرقمية إىلوين لألطفال وتوفر النفاذ إلكرت 
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 6000وتستقبل يومياً أكرث من  ،اإلحصائية، وتقارير يف العلوم التطبيقية وامللخصات التكنولوجيا

  .شخص

يا ويالحظ املختصون أن مجمعات املكتبات العامة الكربى يف فرنسا وبريطانيا وأملان

مبا يف ذلك الرفوف  بنيت أو أعيد تنظميها وتم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجيا ،واليابان

إنرتنت وإىل  إىلوتكنولوجيا املعلومات وشبكات املعلومات التي توفر النفاذ  ،اإللكرتونية

وكذلك األمر يف الوطن العريب فقد  ،CD-ROM’sمصادر إلكرتونية داخلية عىل أقراص مرتاصة 

بدأت املكتبات الكربى الحديثة باألخذ بأحدث تقانات املعلومات وخاصة يف املكتبات املنشأة 

ففي اإلسكندرية تم إنشاء مكتبة كربى تستعيد دور اإلشعاع الثقايف الحضاري الذي  .حديثاً 

 ،ولكنها أقيمت وفق أحدث أساليب تكنولوجيا املعلومات ،أدته مكتبة اإلسكندرية التاريخية

 2م80.000وتبلغ املساحة اإلجاملية للطوابق  ،2 م45.000شاد عىل موقع تبلغ مساحته وهي ت

وتضم مثانية ماليني كتاب وخمسني ألف مخطوطة وخمسني ألف خارطة وتضم خمسني ألف 

 إىلوتوفر لروادها إمكانية النفاذ  ،OPACجهاز صويت أو مريئ أو حاسويب وقاعدة بيانات 

وكام تضم املكتبة مركزاً للمؤمترات يتضمن قاعدة  ،الرسيعة إنرتنت عرب طرق املعلومات

واملعهد  ،ومتاحف للعلوم والخط واآلثار ،مقعداً  400للندوات  مقعداً  وقاعات 1700املؤمترات 

املكتبة لتكون مرجعاً ومصدراً  إىلإضافة  ،ومخرب التخزين والحفظ ،العايل لعلوم املعلومات

وإمنا أيضاً للباحثني  ،ينة اإلسكندرية أو ملرص وحدهاليس فقط ملد ،مهامً للمعلومات

 إىلواملهتمني جميعهم يف البلدان العربية ومنطقة البحر األبيض املتوسط، حيث ميكن النفاذ 

  .قواعد بياناتها عرب طرق املعلومات الرسية
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  :اإلنرتنت واملكتبات 

وهي تنافس يف  ،اتجودها كمصدر مهم للمعلومو وباملقابل بدأت شبكة إنرتنت تثبت 

وإن السؤال  ،ذلك املكتبات التي كانت حتى وقت قريب املصدر الوحيد تقريباً للمعلومات

ما فائدة الكتب؟ فالشبكة اليوم توفر أجوبة مالمئة  :ما فائدة الشبكة؟ هو كالسؤال :اليوم

 ألي استفسار حول معلومات عامة أم علمية أم اقتصادية أم حول الشؤون الحكومية أم

كام يزداد عدد  ،ويزداد كل يوم عدد املشرتكني يف إنرتنت ،املعلومات املتعلقة باألشخاص

وأصبح بإمكان األفراد غري  ،وذلك بعد أن أصبح النرش يف إنرتنت سهالً ،النارشين فيها

املتخصصني أن يستخدموا إنرتنت ليس للبحث عن املعلومات فقط وإمنا أيضاً لنرش ما 

 ،دون أنه قد يفيد مشرتكني آخرين يف إنرتنت ومع االهتامم املتزايد بإنرتنتيرغبون أو ما يعتق

استثامر هذه الظاهرة، وأسست مواقعها التي تتضمن معلومات  إىلسارعت الرشكات 

وال نرى  ،تفصيلية وشاملة عن أعاملها واستثامراتها ومنتجاتها ودعايات بهدف ترويج مبيعاتها

تزايدة نحو إنرتنت سوى الهجرات الجامعية التي شهدها الغرب نظرياً لتوجه هذه األعداد امل

مام  ،)حمى الذهب(وهو ما عرف يف ذلك الوقت باسم  ،األمرييك بحثاً عن مناجم الذهب

  .استمرار توسع مناجم الذهب لفرتة طويلة إىلأدى 

ت ولعل هذا التوسع املستمر هو إحدى الظواهر اإليجابية التي جعلت إنرتنت أكرث آليا

حيث يستطيع الباحث العثور عىل كل ما يحتاجه يف بحوثه من  ،نرش املعلومات اتساعاً 

   .معلومات

إال أن هذا التوسع يشكل يف الوقت نفسه نقطة الضعف الكربى يف شبكة 

 وهي  .إنرتنت إىلفهنالك كمية هائلة جداً من املعلومات تضاف يومياً  ،إنرتنت
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العلمية واألعامل عاب واإلعالنات التجارية والبيانات الخام مثل األل ،معلومات متنوعة جداً 

واملواقع التي تسمح  املالية ومجموعات النقاش والربيد اإللكرتوين واملؤمترات الفيديوية

للمستفيد بزيارة املدن واملتاحف واألسواق وفهارس املكتبات العامة وملخصات التقارير 

وهذا التنوع الشديد يجعل تصنيف كل  ،HTMLهل التكنولوجيا وقواعد بيانات النص املمن

هذه املواد وبالتايل العثور عليها صعباً جداً، حيث أن االستفادة من الفهارس اآللية يف عملية 

نتائج تكرث فيها الوثائق البعيدة عن املوضوع  إىلالبحث عرب اإلنرتنت كثرياً ما تقودنا 

  .ة يف مجال موضوع البحثاملطلوب، وقد تفشل يف جلب بعض الوثائق املهم

نقطة ضعف إنرتنت الكربى هي أن كثرياً من معلوماتها عابرة ومؤقتة وتخزن يف قواعد  

مل  )wwwرابطة الشبكة العاملية (إذ أن إنرتنت وخصوصاً مواقعها يف  ،عدمية الشكل ومشوشة

بكة ليست الش ،وباختصار .تصمم لدعم النرش املنظم واسرتجاع املعلومات كام يف املكتبات

وليك تستمر وتزدهر، ستحتاج لالستفادة من الخدمات التقليدية للمكتبة  ،مكتبة رقمية

ويأمل املستفيدون من اإلنرتنت أن تستطيع  .بهدف تنظيم اسرتجاع املعلومات من الشبكة

علامء  إمكاناتهذه الشبكة اإلفادة من مهارات املكتبيني يف التصنيف واالختيار بالتنسيق مع 

  .من أجل أمتتة مهام فهرسة وحفظ واسرتجاع املعلومات اآليلمجة الحاسب الرب 

   :Search Engines  محركات البحث

حتى هذه اللحظة تتحمل تكنولوجيا املعلومات العبء األكرب من مسؤولية 

ألن االعتامد الكيل عىل املفهرسني البرشيني سيجعل  ،تنظيم املعلومات يف إنرتنت

 هذا اإلغراق اليومي إلنرتنت بكم هائل متجدد منمن املستحيل مواجهة 
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الربامج اآللية التي تقرأ صفحات مواقع اإلنرتنت  إىلمن اللجوء البد  ولذلك كان ،املعلومات 

هذا الحل البسيط  إىلوقد لجأ مستثمرو إنرتنت  .وتصنفها وتفهرس البيانات الرقمية

مام يجنبهم  ،والربمجيات حواسبمستفيدين من االنخفاض الرسيع واملستمر ألسعار ال

ومام يساعدهم يف إنجاز الفهرسة املطلوبة برسعة  ،النفقات الباهظة للفهرسة البرشية

   .ومبا ال يقارن ببطء الفهرسة البرشية ،مناسبة لتوسع إنرتنت املستمر

 هل الفهرسة اآللية هي حقاً الحل املناسب السرتجاع املعلومات يف اإلنرتنت ؟ هنا ،ولكن

وهي طريقة مختلفة متاماً عام  ،لنا من تفهم الطريقة التي تعمل بها محركات البحثبد ال 

ونالحظ بصورة أولية أن نتائج البحث يف مواقع رابطة الشبكة  ،تعتمده الفهرسة البرشية

بينام تهمل املواقع  ،مواقع ال عالقة لها باملوضوع إىلتتضمن غالباً إحاالت ) Web(العاملية 

   .تي متتلك مواد مهمةاألخرى ال

 Searchتستخدم رشكات خدمات املعلومات الفورية برامج ذكية تسمى محركات البحث 

Engines  أو زواحف الشبكةWeb Crawlers  أو عناكبSpiders  أو روبوتاتRobots،  وتتوضع

ك ذل ،webمحركات البحث يف املخدم العام لرشكة الخدمة الفورية يف رابطة الشبكة العاملية 

أنها تقوم بفهرسة املواقع املختلفة بشكل متعاقب مام يوحي بأنها تنتقل أو تزحف من موقع 

 ،حيث تقوم بتحميل صفحات املوقع ثم تتفحصها وتستخلص فهارس املعلومات ،آخر إىل

ماليني الصفحات املسجلة يف  إىلوميكن القول إن محرك البحث يشمل برنامجاً يترسب 

يغ املطابقة ملوضوعات البحث ثم يقوم بتصنيف هذه الصيغ وفقاً الفهرس بغية إيجاد الص

غري أن محركات البحث تعمل بأساليب مختلفة جداً طبقاً  ،ملدى ارتباطها مبوضوع البحث

  :وهنا منيز طريقتني .لشبكات الخدمات العديدة التي تعتمدها
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  معظم الكلامت تتضمن قراءة كلامت صفحات املوقع جميعها، ثم : الفهرسة البسيطة

  .الواردة يف نصوص هذه الصفحات ككلامت مفتاحية لخدمة البحث

  تتضمن إجراء تحليالت معقدة بهدف تعيني واصفات أو جمل تستخدم : الفهرسة الذكية

  .ككلامت مفتاحية لخدمة البحث

وبعد االنتهاء من تحديد الجمل أو الواصفات أو الكلامت املفتاحية يتم تخزينها يف 

جانب كل كلمة عنوان يعينه محدد  إىلحيث يوضع  ،معطيات محركات البحثقواعد 

   .وبذلك يتم تحديد مكان وجود امللف URLاملصدر املوحد 

ومن املعروف أن معظم رشكات الخدمة الفورية يف إنرتنت تستخدم برامج بحث 

و فعندما يبحث املستفيد عن الصفحات التي تتضمن كلمة أ  ،Browserتسمى املستعرض 

قاعدة بيانات محركات البحث ويتم استحضار  إىليتم إحالة طلب املستفيد  ،واصفة محددة

حيث ينتج عن ذلك قامئة  ،عناوين صفحات املواقع جميعها التي تتطابق مع طلب املستفيد

من العناوين التي ميكن أن نختار أية نقطة فيها ونؤرش عليها بالفأرة من أجل تحقيق 

  .قع التي تستجيب لالستفسار املطلوباالتصال بأحد املوا

وتستطيع محركات البحث أن تفهرس ماليني الصفحات كل يوم مبا يضمن تحديث 

كام تستطيع  ،ومواجهة التوسع املستمر يف تخزين املعطيات ،قواعد معطياتها بصورة مستمرة

   .حثمن ناحية أخرى خدمة ماليني االستفسارات ومواجهة التوسع املستمر يف طلبات الب

تستخدم بعض الشبكات الخاصة وسائل إضافية مثل مفكرة أو دليل املواقع 

Site Directory)(  وهو أشبه بدليل الهاتف املفهرس حيث تتصل آلة البحث 
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املتصلة بباقي ) القامئة الرئيسة(من الصفحة األوىل  )الروبوت(باملواقع تباعاً وتبدأ آلة البحث 

وهنا يجب  .البحث تتبع كل الوصالت ملسح صفحات املوقعوهكذا تستطيع آلة  ،الصفحات

بل هي تطلب الصفحات من قامئة  ،)Web(أن آلة البحث نفسها ال تعرب الشبكة  إىلأن نشري 

أو  Usenetوقوائم من الوصالت الناتجة عن مسح  ،املواقع املهمة وهي أكرث املواقع شعبية

البارزة مثالً ميكن أن ميسح الكلامت  ويسجل الروبوت املعلومات .أرشيف قوائم الربيد

أو ميكن أن يحلل النص  ،املفتاحية أو العبارات التعريفية الوصفية أو مستخلص الصفحة

   .الكامل للصفحة الستنتاج الكلامت املفتاحية

وتؤدي الروبوتات أو محركات البحث عملها ضمن بيئة إنرتنت أو إنرتانت حيث تتميز 

وليس مثة طريقة  ،ايئ الذي ال يخضع ألي نوع من التخطيط املركزيهذه البيئة بشكلها التلق

ومام  ،مام يجعل اإلبحار فيها صعباً ويستغرق وقتاً طويالً ،منهجية لحفظ املعلومات والوثائق

  .يجعلها أشبه باملتاهة

أن محرك البحث ال يعني املعنى الشعبي الشائع عن خدمات  إىلوهنا يجب أن نشري 

   :بل سنستخدم هذا املصطلح مبعنيني AltaVista - Yahooاحة مثل املعلومات املت

  برنامج يستطيع املستفيد من خالله تشكيل سؤال وتنفيذ بحث عن : املعنى األول

  .املعلومات

  وهو الربنامج الذيك الذي تحدثنا عنه سابقاً وهو الذي يستدعي : املعنى الثاين

ام يوحي بأنه ينتقل بينها ويزحف صفحات املواقع بصورة متعاقبة لفهرستها م

أو الروبوت  Indexerأو املفهرس  Crawlerمام استدعى تسميته بالزاحف . إليها

)Robot ( ً  وتتجىل مهمة هذا الربنامج يف) bot(الذي يطلق عليها اختصارا
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الفرق بني مفهوم  ومن املفيد أن نالحظ. إعداد قواعد بيانات قابلة للبحث أو فهارس وكشافات

وهو الفعل الذي يؤديه املستفيد عندما يسجل كلمة معينة أو عبارة "  Searchingالبحث " 

للحصول عىل قامئة باملواقع التي تحتوى عىل صفحات تستجيب ملتطلبات البحث، وبني 

وهو فعل العودة إىل مصادر البيانات إلعادة تحليل صفحات "  Crawlingالزحف " مفهوم 

  .املواقع وتحديث الفهارس

ولعل أفضل محركات البحث هي املحركات التي تسمح للمستفيد بإجراء بحث شامل 

وإلنجاز هذه  .وتتميز بسهولة االستخدام وسهولة الصيانة وإمكانية الفهرسة متعددة الجوانب

   :من توافر املتطلبات التاليةالبد  األهداف

   وباقي النامذجقابلية احتواء اللغة الطبيعية ومناذج االستفسار البولياين.  

  ظهور نتائج البحث بشكل منمذج من أجل تطبيقات مختلفة.  

   ترفض نفاذ الروبوت، الذي يسمح للمخدمات يف املواقع أن  –االلتزام مبعايري إقصاء

  .الروبوت إىل الصفحات الخاصة غري املؤهلة للعرض أمام الجمهور

  رق مختلفة تحقق متطلبات قابلية التوليف الدقيق أو تشكيل معالجة الفهرسة بط

ملفات  متنوعة للمرشفني عىل فهرسة املواقع، مثالً لفهرسة معطيات موقع معني باستثناء

  .تتمتع بصفات خاصة

  قابلية فهرسة مناذج مختلفة مثل:  
(Plaintex) TXT HTML,Adobe Portable.   

Document Format (PDF), Post Script (PS) Micro Soft RTEPDF, Frame Maker. Interchange Format 
(MIF  

  :اختيار محرك بحث

  :يعمل كل منهام مع اآلخر) Modules(يتألف البحث عادة من مجتزأين 
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  :الخاص بالفهرسة) Module(هي املجتزأ  :القطعة األوىل

حيث ميكن أن تكون  ،وهو املسؤول عن قراءة املعلومات يف قواعد البيانات املختلفة 

كام ميكن أن تضم مقداراً  ،HTMLلفة بكاملها من ملفات النص املمنهل قاعدة البيانات مؤ 

بعد االنتهاء من قراءة املعلومات سيتم وضع  )ATFأو  ASCIIعادة (محدوداً من ملفات أخرى 

املكان الدقيق  إىلالكلامت املفتاحية الناتجة ضمن ملف الفهرسة الذي سيتضمن مؤرشات 

  .لكل وثيقة

ضخامً يحتوي عىل الكلامت املفتاحية من كل صفحة من صفحات  ويشبه الفهرس كتاباً 

)Web (يتم  ،التي يجدها برنامج الفهرسة اآللية يف طريقه ويف حال طرأ تعديل عىل الصفحة

وميكن أن ينمو ملف الفهرس تلقائياً  .تحديث الفهرس تلقائياً باملعلومات الجديدة

   .باملعلومات الجديدة

أن يصبح حجمه هائالً وفقاً لكميات البيانات املراد  إىلرس وميكن أن ينمو ملف الفه

  .ووفقاً لخوارزمية الفهرسة التي ميكن أن تساعد يف ضغط حجم ملف الفهرس ،فهرستها

  :هو محرك البحث الفعيل: املجتزأ الثاين

إنه املجتزأ الذي يستجوب ملف الفهرس يقوم ومقارنة الكلامت التي أدخلها املستفيد  

   .ت املتضمنة يف ملف الفهرس وإعادة النتائجمع الكلام

تعمل محركات البحث جميعها باالعتامد عىل هذه املبادئ إال أنها تختلف فيام بينها يف 

وبعضها يعيد ملخصاً عن ) طور/ كلمة (فمثالً يستخدم بعضها تركيب  ،تفاصيل طريقة العمل

   .صل مع الوثيقة املطلوبةوأخرى ستعود فقط بإتاحة إمكانية الو  ،الوثيقة املطلوبة
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ه فهل املطلوب هو أولوياتيجب أن ينظم املستخدم جدول  ،قبل تركيب محرك البحث

سهولة استخدام املحرك وتركيبه وتوافر الدعم الفني أو املطلوب اختيار محرك بحث غري 

وكم  ،وأخرياً يجب دراسة حجم املشكالت التي قد يواجهها مستخدم محرك البحث ،مكلف

الوقت يستغرق تركيبه ؟ وكم من الوقت يستغرق إعادة فهرسة الوثائق جميعها إذا تغري  من

  . يشء منها؟

وعموماً ليس مثة محرك بحث واحد يفي مبتطلبات مؤسسة تزويد خدمات املعلومات 

  .من دراسة خصائص محركات البحث الختيار ما يناسب متطلبات املؤسسةالبد  ولذلك

بني عدة  علومات أو املكتبات محرك البحث تستطيع مقارنة الجدوىعندما تختار مرافق امل

هل يتطلب تركيب محرك البحث املجاين  :مثالً  .محركات من حيث الكلفة واملواصفات الفنية

  .وقتاً طويالً ؟ وهل يصعب الحصول عىل الدعم الفني؟

 تأيت ضمن ال Search Utilityالوقت وإىل وجود مساعدات البحث  إىلفإذا كانت الحاجة 

  .اختيار محرك البحث ذي الكلفة األقل رمبا يكون هو الخطوة الصحيحة فإن ،املوقع أولويات

ومثل هذه املواقع ترى أن  ،هاأولوياتإال أن هنالك مواقع تهتم بعامل الزمن وتعده من 

 ،وكذلك قد يكون الدعم الفني صعباً  ،محرك البحث املجاين رمبا يأخذ وقتاً أطول من املتوقع

ويف هذه الحالة قد تختار محرك  ،ورمبا يستغرق وقتاً طويالً يف فهرسة وإعادة فهرسة املواقع

الرسعة يف الرتكيب والبحث  إمكاناتألن الكلفة املالية ستعوضها حتامً  .بحث تجاري

   .وخدمات الدعم الفني
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   :سلبيات الفهرسة اآللية

إعطاء نتائج غري دقيقة  إىلمن األحيان ذكرنا سابقاً أن الفهرسة اآللية تؤدي يف كثري 

كأن تتضمن اإلجابة مئات من الصفحات التي ال تهم املستفيد يف حني يتم إهامل  ،للبحث

   .عدد مامثل من الصفحات املهمة

إن إنرتنت املؤلفة من خليط غري متجانس من املواد املختلفة واملتباينة تبايناً كبرياً تفتقر 

عىل عكس املفهرسني من  -كام أن محركات البحث  ،الفهرسة آلياً  املعايري التي تسهل إىل

تجد صعوبة يف تحديد خصائص الوثيقة أو نوعها سواء أكانت شعراً أم مرسحية أم  –البرش 

   .إعالناً 

بطريقة مناسبة تسمح للربامج اآللية أن تستخرج بشكل موثوق  webومل تنشأ صفحات 

تاريخ  ،الكاتب :رس البرشي أن يجده عرب معاينة خاطفةمثلام ميكن للمفه ،ترتيب املعلومات

وهذه املعلومات معروفة باسم البيانات الوصفية (ومحتوى املوضوع  ،طول النص ،النرش

matadata  بعض الربامج اآللية تعود بإحصاءات حول مدى تكرار الكلامت يف الصفحات التي

 .امت مرتبة وفق اإلحصاءات الناتجةوتضع جدوالً باملواقع التي تكرر إحدى الكل ،تتفحصها

من خالل تكرار كلامت معينة  إليهأن يحاول موقع ما أن يوجه االنتباه  إىلوذلك يؤدي 

بينام  .مرغوبة ومطلوبة من الجمهور دون أن يكون لها عالقة مبضمون صفحات املوقع

  .يستطيع املفهرسون من البرش اكتشاف هذه الحيل الساذجة بسهولة

فهرسون من البرش وصف عنارص الصفحات الفردية من األنواع جميعها ويستطيع امل

كام يستطيعون توضيح كيفية توافق هذه األجزاء  )الفيديو –الصور  –الصوت  –النصوص (

  .مع بعضها بعضاً ضمن قاعدة معطيات متجانسة

  ولذلك يتجه البحث العلمي اليوم نحو حل بعض مشكالت مناهج
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بامللفات  Metadataمن خالل رضورة إلحاق البيانات الوصفية  وخاصة اآليل،التصنيف  

وأكرث . هكذا تستطيع برامج الفهرسة أن تجمع هذه املعلومات وتجدد اتجاه البحث ،جميعها

 )Metadata Dublin Coreدبلن للبيانات الوصفية (املحاوالت تقدماً يف هذا املجال يقدمها برنامج 

   )نص أو فيديو(نوع الوثيقة  إىلة من العنوان أو الكاتب ويرتاوح تصنيف البيانات الوصفي

  أهمية النظم الرقمية يف تطوير خدمات املكتبات ومرافق املعلومات

يرى املختصون عدة مزايا للنظم الحديثة يف املكتبات ومرافق املعلومات نوجزها فيام  

   :ييل

   املعلومات عن بعد إىلالنفاذ 

 إىلة للمواد املكتبية أو تحويل املواد املكتبية والوثائقية إن إنشاء فهارس وكشافات رقمي

كام ميكن  ،يسمح للمستفيدين باالطالع عليها من أماكن عملهم أو منازلهم ،الشكل الرقمي

 ،لعدد كبري من األشخاص االطالع عىل الكتاب أو الدورية أو الوثيقة نفسها يف الوقت نفسه

فهي غري محصورة  ،مام يوسع من نطاق الفائدة ،منيألن األنظمة الرقمية متعددة املستخد

مبنى املكتبة لالطالع عىل املعلومات املطلوبة كام أنها غري  إىلباملكان فال رضورة للحضور 

محصورة بالزمان إذ أن مواقع املكتبات عىل اإلنرتنت تعمل طوال ساعات الليل والنهار 

غري محدودة بشخص واحد أو عدد من كام أن هذه الخدمة  ،وطوال أيام السنة دون توقف

إذ ميكن ملئات األشخاص أن يطلعوا عىل صفحة  ،األشخاص عىل عدد النسخ الورقية املتوفرة

   .واحدة يف الوقت نفسه عرب اإلنرتنت
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  رسعة االسرتجاع وسهولة االستخدام

ميكن  الشكل الرقمي إىلعندما تحول الفهارس والكشافات أو املواد املكتبية والوثائقية 

كام أن ذلك سيخفف العبء عن أمناء املكتبة  ،للمرء اسرتجاعها بثوان بدالً من عدة دقائق

بينام الثقل األسايس للخدمات يقدم آلياً عرب  ،الذين سيهتمون فقط برواد املكتبة يف مقرها

وهكذا سيستطيع القامئون عىل املكتبة أن يتفرغوا أكرث لعمليات التصنيف  ،اإلنرتنت

  .سة بدقة تسمح باسرتجاع املواد املكتبية بسهولةوالفهر 

   سهولة اسرتجاع املعلومات وفقاً للموضوع

تتميز النظم الرقمية بسهولة كبرية يف االسرتجاع وفقاً للموضوع إذ أن املعلومات تكون 

كام أنه  ،املوضوع املطلوب إىلمصنفة هرمياً وينتقل املستفيد خطوة فخطوة حتى يصل 

  .املوضوع املطلوب إىلعانة مبحركات البحث للوصول يستطيع االست

فيكفي أن يكون موضوعاً عىل قامئة  ،وال يهم إن كان الكتاب املطلوب رقمياً أم ورقياً 

إذ  ،مستخلص عن الكتاب إىلاملكتبة مع محددات التصنيف أو الكلامت املفتاحية إضافة 

املواد املطلوبة ضمن قوائم قد  تستطيع محركات البحث أن تساعد املستفيد يف العثور عىل

وقد تقع محركات البحث يف أخطاء ملحوظة أحياناً إال أنها تشكل حتامً  ،تضم ماليني الكتب

  .عندما يكون البحث املطلوب يف قوائم تضم ماليني التسجيالت الببليوغرافية ،طريقة فعالة

  سهولة البحث 

حيث ميكن  ،كتباتتتيح النظم الرقمية سهولة البحث يف مجموعات امل

  قوائم  إىل ،)أو من داخل قاعات املطالعة يف مقر املكتبة(للجمهور أن ينفذ من بعد 
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أو  ،ويستطيع أن يصور أو يستعري مقاالت أو أجزاء من الكتب املتاحة مجاناً  ،مجموعة املكتبة

  .املأجورة إذا كان مشرتكاً يف املكتبة

 :استخدام فعال

إمكانية حيث توفر  ،نية االستخدام الفعال للمصادر املكتبيةتتيح النظم الرقمية إمكا

 .تخزين واسرتجاع مقدار هائل من املعطيات ميكن إظهاره برسعة وسهولة

   قواعد معطيات أخرى

قواعد معطيات أخرى تتضمن مجالت  إىلتوفر مكتبة جامعة كرنفلد إمكانية النفاذ 

 .اع عىل اإلنرتنتإلكرتونية وأخبار وأدوات بحث عن براءات االخرت 

تصدر املكتبة نرشة نصف شهرية لتحليل  ،هذه الخدمات واملعلومات إىلوإضافة 

مضمون املقاالت املأخوذة من املجالت املتخصصة وفقاً للطبيعة الخاصة لكل مشرتك 

   .وميكن لألكادمييني والباحثني أن يشرتكوا مجاناً بهذه الخدمة ،واهتامماته

أن يشرتكوا أيضاً يف نرشة دورية تتضمن مختارات من  وميكن ملستخدمي املكتبة

 ،وهو بحث حاسويب يف قواعد املعطيات املتخصصة الفورية ،املعلومات املنشورة عىل اإلنرتنت

وترسل النرشة بالربيد بشكل دوري  ،وقد بني البحث عىل أساس االهتامم الشخيص للمشرتك

  .وذلك مقابل أجر شهري محدد

  :ن املستخدمنيالتغذية الراجعة م

ولذلك عندما  ،هدف إنشاء املكتبة هو خدمة الطلبة والباحثني واألكادمييني

  ترغب املكتبة بتطوير مجموعاتها أو توسيع مصادرها فإنها تنجز هذه املهمة وفقاً 
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 3.3.1املكتبة  إىلوميكن للمستخدمني أن ميرروا معلومات عن متطلباتهم  ،لطلبات املستفيدين

  .لرقمية يف املكتبات الوطنيةالنظم ا  -

  :املكتبة الربيطانية كمثال

قد يخطر ببالنا عندما نفكر مبكتبة عريقة كاملكتبة الربيطانية أن إدارتها قد تستبعد 

النظم الرقمية لعدة أسباب أهمها حجم الجهد الهائل املطلوب إلنجاز هذا  إىلالتحول 

كام أن حجم الخدمات  ،ائل لهذه املكتبةوهو جهد يتعاظم مبقدار حجم املخزون اله ،العمل

 ،املطلوبة لعدد كبري من املستفيدين ذوي التوجهات املختلفة يزيد من تعقيد هذا التحول

 ،ذلك ال ننىس مقاومة املؤسسات العريقة ذات التقاليد اإلدارية والعلمية القدمية إىلإضافة 

إال أن املؤسسات العريقة  ،تمعوهي مقاومة طبيعية لكل تغيري يف الحياة واإلدارة واملج

وهو النجاح الذي حققته وسري عملها  ،الناجحة يف عملها لديها سبب إضايف ملقاومة التغيري

  .بانتظام ودقة مام يجعل اإلدارة راضية عن وضعها وال ترغب بتغيريه

املكتبات العريقة  فإن ،النظم الرقمية إىلورغم كل تلك األسباب التي قد تعوق التحول 

 البلدان املتقدمة تشكل طليعة حقيقية الختبار أشكال خدمات املعلومات الحديثة يف

   .وتطويرها املستمر

ونستطيع أن نلمس حجم التغريات التي طرأت عىل أساليب عمل املكتبة الربيطانية من 

ة وضعت شعاراً حيث نجد أن املكتب ،وكذلك حجم التطوير ،خالل زيارة موقعها عىل اإلنرتنت

تقديم خدمات مصادر املعلومات الطليعية يف العامل للبحث  إىلنطمح " :ها هو التايللنفس

  ".التعليمي واإلبداع
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  :وفيام ييل أهم الخدمات التي تقدمها املكتبة

 الربيطانية للمعلومات املؤمتتة خدمة املكتبة

افية، مليون تسجيلة ببليوغر  19قاعدة معطيات تتضمن  21 إىلوهي خدمة توفر النفاذ 

واجهة  إىلوهي أيضاً خدمة السرتجاع املعلومات املتوفرة عىل اإلنرتنت حيث تتضمن نفاذاً 

تساعد املستخدم  ،User-Friendly interface ذات سامت شخصية تتطابق مع توجهات املستخدم

   .يف العثور عىل املعلومات املناسبة له عرب اإلنرتنت

وهو  ،بالوثائقمع مركز املكتبة الربيطانية للتزويد اتصاالً مبارش  BLAISE كام توفر خدمة

بطلب وثائق منفردة  ويسمح للمستخدم ،املركز األول يف العامل يف مجال التزويد الوثائقي

 .برسعة وسهولة

  الدوريات الحديثة

هذه الخدمة تسمح للمستفيد بالبحث يف مركز التزويد الوثائقي عن ملف الدوريات 

من الدوريات  60.000ويتضمن هذا امللف عناوين أكرث من  ،مهاالحديثة التي تم استال 

ومركز العلوم  ،(BLDSC) ،الحديثة التي استلمها مركز التزويد الوثائقي يف املكتبة الربيطانية

   .والتكنولوجيا واألعامل

 ثائقطلب الو 

أو طلب إعارة كتب  ،هذه الخدمة تسمح للمستفيد بطلب نسخ مصورة عن املقاالت

وذلك عرب صفحات  ،(BLDSC) يات من مركز التزويد بالوثائق يف املكتبة الربيطانيةأو دور

   .اإلنرتنت يف املكتبة
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  بة الصحف يف املكتبة الربيطانيةمكت

 ،والعامليةإنها مجموعة األرشيف الوطني للصحف يف اململكة املتحدة للصحف الربيطانية 

  .يف العامل وتعد هذه الخدمة أكرب وأكمل خدمة وطنية للصحف

الحصول  من هذه الصحف كام ميكن ميكروفيلموميكن الحصول عىل نسخ مطبوعة أو 

   .من صور هذه الصحف وذلك يف قاعات املطالعة CD-ROM عىل نسخ

الفلمية  الصحف الربيطانية وااليرلندية والعاملية واملصغرات :وتتضمن هذه املجموعة

أما بالنسبة ملا هو متاح ) 1940- 1945(انية الرسية ومجالت الكرتون والصحافة الهولندية واألمل

فتتيح املكتبة دليالً موضوعيا وزمنياً عىل أساس الصحف أو  ،عىل اإلنرتنت من هذه الصحف

عىل صحف لندن الوطنية والصحف  االطالعكام يتيح موقع اإلنرتنت للمكتبة  ،األخبار

  .حف أخرى عرب العاملاالسكتلندية وااليرلندية واإلنكليزية واالسلندية وص

   خدمات القسم الرشقي والهند يف املكتبة الربيطانية

ال تشرتط املكتبة وجود إذن خاص لالطالع عىل املواد واملصادر املتاحة يف القسم الرشقي 

إذ يكفي أن يحمل املستفيد بطاقة مرور قراء  ،بهدف الدراسة أو البحث أو لخدمة أغراض العمل

حيث ميكن للمستفيد أن يطلع عىل  ،الرشقي قاعات املطالعة يف القسم إىلاملكتبة ليك يدخل 

وميكن له أن يبحث عن املصادر  ،أو حواسيب محمولة امليكروفيلمالوثائق أو أن يستخدم قارئ 

قوائم الكتب أو الوثائق أو  إىلحيث ميكن النفاذ  ،املناسبة يف مكتب االستفسار عن املراجع

كام تتيح املكتبة خدمة ذاتية  .وامليكروفيلمسم الهندي للميكروفيش وتسجيالت الق ،املخطوطات

إال أن  ،ميكروفيلممأجورة للحصول عىل نسخ مصورة من الوثائق سواء كان األصل ورقياً أم كان 

  . مناذج املواد هنالك بعض القيود عىل نسخ بعض



  260  الفصل الرابع   
 

 

  

ووصلها بشبكة املكتبة  وأخرياً تتيح املكتبة مجاناً إمكانية استخدام الحواسيب املحمولة

  .للمساعدة يف البحث

  خدمات استخدام مكتبة الخرائط عن بعد

 ،التفاصيل وذلك وفقاً لقامئة أسعار مع كافة ،ميكن طلب إعادة طباعة الخرائط األصلية

كام تتيح املكتبة للمستفيدين االطالع عن بعد عىل  ،وميكن اإلفادة منها مللء استامرة الطلب

 كام أصدرت املكتبة قرص ،)1977(وملحق القوائم ) 1967(متتة للخرائط املطبوعة القوائم املؤ 

CD-ROM يتضمن القامئة املؤمتتة للخرائط.  

   خدمات مجموعات املخطوطات

ضم بني موجوداته مجموعات منفصلة من  1733عندما تأسس املتحف الربيطاين عام 

طاين وانضمت املخطوطات املوجودة تأسست مكتبة املتحف الربي 1973ويف عام  ،املخطوطات

 300.000املخطوطات املوجودة اليوم لدى املكتبة املكتبة الربيطانية وقد تجاوز عدد  إىلفيه 

املوجودة نسختني من النسخ األصلية األربع للوثيقة  ومن أهم املخطوطات .مخطوطة

خ من أصل ست نسخ كام أن هنالك أربع نس ،1215عام  Magna Carta املاغنا كارتا – العظمى

وإحدى النسخ  ،من القرن الحادي عرش" التاريخ األنجلو سكسوين " للمخطوطات األصلية لـ 

 ،)تاريخ بيدي للكنيسة والشعب اإلنكليزي( :الباقية من مخطوطة من القرن الثامن حول

وخاصة غالدستون (وهنالك مجموعات ضخمة من أوراق رجال الدولة ورؤساء الوزارات 

  ومن أوراق الدبلوماسيون وضباط العسكريني )وبلفور

وتعد املكتبة الربيطانية املخزن الوطني للمخطوطات واألوراق الخاصة 

 وتضم يف مجموعاتها وثائق ذات ،واألرشيفية ملعظم اللغات األوروبية الغربية
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ة تغطي فرتات زمنية طويل ،أهمية بحثية كربى لجميع الحقبات التاريخية والدول واألنظمة 

  .متتد من القرن الثالث قبل امليالد وحتى األزمنة الحديثة

ومثة أوراق عملية لباحثني يف الطب ومستكشفني قد تكون مفيدة لدراسة التاريخ 

  .الوطني الربيطاين

 اآليلومثة إمكانية لزوار قاعات املطالعة ملجموعات املخطوطات أن يستخدموا الحاسب 

ش أو جهاز إسقاط أو مصابيح فوق البنفسجية وكابالت ألياف واملكروفي امليكروفيلمأو قارئ 

ضوئية أو مجهر أو صناديق ضوئية أو القارئ باألشعة تحت الحمراء أما بالنسبة للمستفيدين 

الذين ينفذون عن بعد فإنهم يستطيعون أن يبحثوا يف قوائم املخطوطات وأن يسجلوا 

  .خطوطاتست م إىلطلباتهم من الوثائق التي ميكن أن تصل 

  املجموعة الرشقية والهند

 ،كتاباً مطبوعاً باللغات الرشقية 900.000 مخطوطة و 65.000تضم املجموعة الرشقية 

لغة أو  350وهذه املجموعة تغطي  ،مجلداً من الصحف والدوريات الرشقية 120.000وحوايل 

وانتهاء بلغات  ،بدءاً من اللغة الصينية التي يتحدث بها سدس سكان العامل ،مجموعة لغات

   .غينيا الجديدة التي يتحدث بها مئات من الناس فقط

  :مجموعة الصحف

كيلومرتاً من الرفوف، كام  32مجلداً موضوعة عىل  650.000هذه املجموعة تضم أكرث من 

كيلو مرتاً من الرفوف وعموماً تشغل  13رشيطاً ميكروفلمياً مرتبة عىل  320.000تضم أكرث من 

  .كيلومرتاً من الرفوف 45إلجاملية ملجموعة الصحف أكرث من املوجودات ا
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الصادرة يف الصحف والدوريات  عناوينعنواناً من  2650وتتألف مجموعة الصحف من 

حيث أن  ،املجانية من اإلصدارات% 80اململكة املتحدة واسكتلندا وايرلندا وهو ما يعادل 

   اإلعالين املكتبة ال تحتفظ باملجالت والصحف ذات الطابع

أنحاء العامل عنواناً من الصحف من جميع  3000ذلك تستلم املكتبة أكرث من  إىلوإضافة 

 .شكلها الورقي إىلإضافة  امليكروفيلميومعظم الصحف مقتناة بشكلها 

التي تتضمن ) 1939-1945(املجموعة األجنبية للخدمة الصحفية  إىلوتجدر اإلشارة أخرياً 

فة املنتقاة خالل الحرب العاملية الثانية إلعطاء صورة حقيقية عن صندوقاً من الصحا 2300

   العمل الصحفي خالل الحرب العاملية الثانية يف البلدان األخرى

   :املعارض

وميكن مشاهدة املعرض يف هذه  ،تقام املعارض يف صاالت املعارض يف املكتبة الربيطانية

وعند االطالع عىل املوقع كان  ،عرب اإلنرتنتكام ميكن االطالع عىل أهم املعروضات  ،الصاالت

وميكن للمستفيد االطالع عىل ) عام من األدب اإلنكليزي 1000(آخر معرض موجود هو معرض 

 ، 2000/1/18 -  1999/8/1 فن الطوابع الربيدية يف ألف عام(املعارض السابقة أيضاً مثل معرض 

املجال ( :مثلات عن املعارض السابقة ويعرض موقع املكتبة الربيطانية عىل اإلنرتنت معلوم

 –هورتس استتنسيس  – مجموعة هاستينغز –جون إيفلن  –األرض والفردوس  –األسطوري 

   هرني برسل –جون كيتس 

   برامج املكتبة الرقمية

تحويل الكنوز الرتاثية  إىلويهدف  ،هو برنامج ميكن االطالع عليه عن بعد

 املستفيد عن بعد كصورة وكنص كامل  إىل الشكل الرقمي وتقدميها إىلالوطنية 
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الوثيقة  –بيوولف  :ومن أهم الوثائق املوضوعة يف املكتبة الرقمية .محرر ميكن البحث فيه

سطراً من  42 –حكمة األملاس  –كراس مالحظات ليوناردو دافنيش  – Magna Carta العظمى

   .اإلنجيل كام طبعها غوتنربغ

  الرقمية إىلومكانز التحول  –مبادرات من أجل النفاذ ( ىلكام ميكن للمستفيد االطالع ع

  وثائق ومحارضات املؤمترات

وميكن ألي مهتم  ،مؤمتراً  15.000ق أكرث من ئمحارض ووثا إىلتوفر املكتبة إمكانية النفاذ 

  .وأن يتابع تحديثها حتى اليوم ،أن يطلع عىل املؤمترات التي تقع ضمن دائرة اهتاممه

  :التكنولوجيا واألعاملز العلوم و مرك

   :إىليوفر املركز خدمة النفاذ 

  مجموعات العلوم والتكنولوجيا واألعامل.  

  إنتاج املعلومات –رشكات املعلومات ( قوائم.(  

   السياسة االجتامعية  –البيئة  –العناية الصحية  – األعامل(خدمات املعلومات حول– 

  .العلوم والتكنولوجيا

  اإلصدارات.  

  دريبالت.  

   (DSC) مركز التزويد الوثائقي

وهي قوائم عن  ،جميع قوائم وأدلة املكتبة املذكورة سابقاً  إىليتيح النفاذ 

 املكروفيش – يلمفامليكرو  –الدوريات  –الكتب  –السالسل (موجودات املكتبة 
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ات اإلصدار  –املوسيقى  –البحث يف املجموعات الصغرية  –املؤمترات  – CD-ROM أقراص  – 

  الخ… الرتجامت  –األطروحات  –روسيا وأوروبة الرشقية  –التقارير  – الرسمية

إذ أن  ،ال ميكن اإلحاطة هنا بكل الخدمات التي تقدمها املكتبة الربيطانية عرب اإلنرتنت

 ،ذلك قد يكون موضوع دراسة معمقة وموسعة وال ميكن اإلحاطة بها يف مثل هذه العجالة

 .أهم الخدمات التي تقدمها املكتبة إىلرة وإمنا اكتفينا باإلشا

  :اإلسكندريةمكتبة 

   :الخدمات املكتبية املتطورة يف البلدان العربية

استطاعت الحكومة املرصية بالتعاون مع منظمة اليونسكو أن تعيد تأسيس مكتبة 

 .مل القديموالتي كانت مركزاً لإلشعاع الثقايف يف العا ،اإلسكندرية املعروفة يف التاريخ القديم

وكأنه  ،وقد بنيت مكتبة اإلسكندرية الجديدة عىل شكل قرص مائل يغور طرفه يف األرض

  .قرص الشمس يتأهب لإلرشاق من موقع املكتبة يك ميأل العامل بنور الثقافة واملعرفة

وال نستطيع مقارنة خدمات املكتبة الحديثة يف اإلسكندرية بخدمات مكتبات عريقة 

أن مكتبة  إىلالهائل وخرباتها العميقة واملستمرة إال أننا ننظر بتفاؤل كبري  معروفة مبخزونها

 ،مستويات املكتبات العرصية العاملية إىلاإلسكندرية ومكتبات عربية أخرى هامة ستصل 

ييل بعض األرقام التي حققتها مكتبة اإلسكندرية والتي تعطينا مؤرشات  ونستعرض فيام

أمام حركة تطوير هذه املكتبة وإغنائها باملصادر واملراجع  هامة جداً لآلفاق املفتوحة

  .الحديثة
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  بنيت املكتبة عىل مساحة  مرتاً مربعاً  45.000تبلغ.  

   مرتاً  80.000مساحة البناء الطابقي اإلجاميل  ًمربعا.  

   طابقاً  13عدد طوابق املكتبة.  

  قاعدة معطيات 30: التطبيقات اإللكرتونية.  

  مقعداً  3500د عدد املقاع.  

  8 - 4 مليون مجلد.  

  50.000 خارطة.  

  100.000- مخطوطة  

  200.000 قرص ورشيط.  

  50.000 رشيط فيديو.  

  عنوان 100: املواد اإللكرتونية.  

  50.000 صويت أو مريئ أو حاسويب جهاز.  

  اسطوانة ورشيط 200.000: املواد املوسيقية.  

  اً وعامالً ومتخصصاً موظف 578: العاملون يف املكتبة  

ومتحفاً للعلوم، ) مقعداً  3200(بثالث قاعات  ،أيضاً مركزاً للمؤمترات يتضمن مبنى املكتبة

  ومخرباً للتخزين والحفظ ،ومتحفاً ومعهداً لفن الخط ،ومعهداً لدراسات املعلومات

األرض فقد دون حساب مثن  ،مليوناً من الدوالرات 182ولقد تكلف املرشوع بأكمله 

وتكلفت املجموعات مليوناً،  20وتكلفت التجهيزات  ،مليوناً  121تكلف مرشوع بناء املكتبة 

 10أما كلفة بناء مركز املؤمترات وملحقاته فبلغت  ،مليوناً من الدوالرات 31املصدرية والكتب 

  .مليون دوالراً 

 أن موقع مكتبة اإلسكندرية عىل اإلنرتنت يسمح إىلوتجدر بنا اإلشارة 
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   .ام بجولة افرتاضية ضمن مبنى املكتبة ويتيح إمكانية االطالع عىل الخدمات املتوفرةبالقي 

  :وهي ،أن نستعرض أهداف مكتبة اإلسكندريةالبد  وأخرياً 

  إحياء مكتبة اإلسكندرية القدمية.  

  إنشاء مركز للثقافة العاملية وللعلوم والبحث األكادميي.  

   األكادمييني يف املجتمع الوطني واملجتمعات العاملية تهدف املكتبة إىل تزويد الباحثني

مبصادر أصلية للمعلومات حول اإلسكندرية ومرص والحضارات القدمية والوسيطة 

  .وأنظمتها السياسية

  تزويد الباحثني مبجموعات تكنولوجية وعلمية قيمة ومبصادر ومراجع موثوقة.  

  ة يف مرص واملنطقة العربية وحوض البحر دعم التطورات االجتامعية واالقتصادية والثقافي

  .املتوسط

  خدمات املعلومات اإللكرتونية

ناتج التفاعل بني املوارد البرشية : "ميكن تعريف خدمات املعلومات اإللكرتونية بأنها

واملادية لكيانات بث املعلومات، والتي ميكن ملرافق املعلومات إتاحتها بصورة منهجية 

  ".رد البرشية واملادية املساعدةميرسة، حال توافر املوا

  :ومن املالحظ أن التعريف السابق يشمل عنارص كثرية هي

وتقنية  أي محصلة التفاعل بني العقل البرشي: ناتج التفاعل بني املوارد البرشية واملادية    1-

  :التي تقع يف ثالث فئات. املعلومات

  .هاتقنيات إنتاج أوعية املعلومات عىل اختالف أشكال  -أ   
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  .تقنيات تجهيز أوعية املعلومات واختزانها واسرتجاعها   -ب

  .تقنيات االتصال وبث املعلومات  -ج

الذين قد  ويقصد بها هنا مقدمو خدمات املعلومات اإللكرتونية: كيانات بث املعلومات    2-

يكونون مجرد أفراد فقط، وقد يجاوزون املدى فيصلون إىل مؤسسات عمالقة متثل 

  .ملها، أو منظامت متعددة الجنسياتحكومات بأك

ويقصد بها العمليات التي تقوم عليها املكتبة، بهدف تيسري : اإلتاحة بصورة منهجية    3-

  .اإلفادة من الخدمات املقدمة

ووسائط ويقصد بها العنرص البرشي املدرب، إضافة للحاسبات : املوارد البرشية واملادية    4-

  .التخزين، واالتصاالت

العميل، لألهمية الكربى لصناعة خدمات املعلومات اإللكرتونية عىل املستوى ونظراً 

ونظراً ألن خدمات املعلومات اإللكرتونية هي األساس . وندرة الدراسات حولها عىل املستوى النظري

الجودة الشاملة عليه، فقد خصص الباحث الفصل  املوضوعي الذي سيتم تطبيق منهج إدارة

   :ما ييل فيه استعراضالحايل لها، وسيتم 

  :سامت خدمات املعلومات اإللكرتونية -  أوال

نظراً ألهمية تعرف طبيعة هذه الخدمات، وجد الباحث أنه من الرضورة التعريف 

عدم امللموسية وسهولة االستخدام : بخصائصها وسامتها املميزة عن قرب، والتي من بينها

  .إلخ... واتساع مزيجها التسويقي

   :املعلومات اإللكرتونيةسامت خدما ت 

مل تعد املعلومات مادة للبحث العلمي فقط، أو مادة التعليم مبراحله، 

 ات القيادة واإلدارة، وعنارص املنافسة يفإسرتاتيجيوالتدريب وتأهيل العاملني، و 
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بل أضحت مقياس . ات تقديم الخدماتإسرتاتيجياإلنتاج، وخطط التسويق واإلعالن و 

يف  سرتاتيجيفال عجب إذن أن متثل تقنية املعلومات املرتكز اإل . غريهالفعالية لكل هذا و 

 -خدمات املعلومات اإللكرتونية -خطط البناء والتنمية وأن تصبح آلياتها وواسطة عقدها 

هائلة، وطفرات متتابعة كامً ونوعاً،  إمكاناتمادة مرشوعات االستثامر الحيوية، مبا متثله من 

  :وهذا ما سنحاول الوقوف عىل بعض منه فيام ييل. ا وخصائصهاتنوع سامته إىلمام أدى 

   :Intangibleعدم امللموسية 

إذ ال ميكن  وليست أشياء ملموسة؛ Performanceتعترب خدمات املعلومات اإللكرتونية أداًء 

ت رؤيتها أو تذوقها، أو ملسها، وبالتايل يتالزم إنتاجها مع االنتفاع بها، إذ أن خدما ت املعلوما

اإللكرتونية التي تقدمها املكتبة يف األصل مجموعة من األفكار، التي خططت وصممت، 

يف (ونفذت إلنجاز هدف محدد، وليست سلعة مادية؛ فهي إذن ال ترى، ولكن ترى نتائجها 

يف صورة وسيط مادي (والخدمات ال تلمس، ولكن تلمس نتائجها ) صورة معلومات معروضة

  ).ملموس

خدمات املعلومات اإللكرتونية، ينبغي أن يكونوا عىل وعي تام مباهية ومن هنا فعمالء 

عدم (وبالتايل تؤثر هذه الصفة . هذه الخدمات، وما ميكن أن تقدمه لهم من منافع

عىل برامج ترويج خدما ت املعلومات اإللكرتونية وتوزيعها، كام تؤدي لعدم ) امللموسية

  .االنتفاع بهاإمكانية الحكم عىل جودة الخدمة إال بعد 

   Costالتكلفة 

بالرغم من أن كثريًا من خدما ت املعلومات اإللكرتونية تقدم مبقابل مادي، 

 إال أن هذا املقابل يتضاءل مقارنة بالحصول عىل ناتج الخدمة نفسها بالطرق
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وقد ساعد هذا عىل تقديم كثري من املؤسسات األكادميية والحكومية لخدمات . التقليدية 

اإللكرتونية ومصادرها دون مقابل تقريباً وتؤكد هذه املجانية يف الخدمات املقدمة  املعلومات

وتوفري الوقت والجهد للعمالء فعالية تكلفة تقنية املعلومات، وذلك يف ظل انتشار اإلنرتنت 

  .يف كثري من دول العامل) املقدم مبقابل مادي بسيط(املجاين 

  :التنوع 

خدمة واحدة، أو أكرث قليالً، إال أن األمر يختلف فيام  اعتادت املؤسسات أن تتخصص يف

بصورة مستمرة، خاصة يف ظل يتعلق بخدمات املعلومات اإللكرتونية، التي تزداد وتتنوع 

 إىلإضافة لتباين رغبات العمالء، مام أدى  انتشار اإلنرتنت، ومصادر املعلومات اإللكرتونية،

ونية، لذلك أصبحت صناعة صعبة التسويق؛ إذ أنها ظهور كثري من خدما ت املعلومات اإللكرت 

  .برامج تسويقية متعددة لتناسب جميع العمالء إىلتحتاج 

  :املزيج التسويقي املوسع 

التقليدي، بعنارصه األربعة  Marketing Mixبالرغم من أنه يسهل تطبيق املزيج التسويقي 

  :وهي) s )Four P ,املعروفة باالختصار 

   املنتجProduct :وهو هنا خدمات املعلومات اإللكرتونية التي تقدمها املكتبة.  

   السعرPrice : وهو القيمة معرباً عنها بوحدات نقدية، وميكن أن يكون هنا، االشرتاكات

  .التي يدفعها العمالء دورياً يف املكتبة، أو كمقابل لخدمة بعينها

   الرتويجPromotion : م بها املكتبة، بهدف وهو السياسات اإلعالمية التي تقو

 تسويقها لذاتها كالنرشات اإلعالمية وأنشطتها االجتامعية والعلمية والثقافية
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إلخ وامللصقات الجدارية والكتيبات واملؤمترات واالجتامعات والندوات الدورية واالتصال ...  

  .بوسائل اإلعالم العامة بشتى صورها بهدف التعريف باملكتبة وأنشطتها املختلفة

  ملكان اPlace أو التوزيعDistribution : وهو بيئة املكتبة التي تقدم فيها الخدمة مبختلف

  .إمكاناتها وتجهيزاتها

إال أن الباحث يؤيد الرأي الذي ينادي بعدم كفاية هذه العنارص يف مجال الخدمات 

ا ؛ حيث ميكن إنتاج الخدمات وبثه-ومن بينها خدمات املعلومات اإللكرتونية  -عموماً 

العنرص البرشي والظروف  فإنومن هنا . واالنتفاع بها يف وقت واحد، وبحضور العمالء

تؤدي دوراً مهامً يف تسويق الخدمات، وبالتايل والبيئة املادية ) القابلة للتحكم فيها(الفيزيقية 

 بترن بتوسيع املزيج التسويقي يف مجال ...بومز وماري ج .فقد قام بعض الباحثني مثل برنارده

 - بعد تطويعها  - عنارص للمزيج التسويقي التقليدي، ميكن األخذ بها الخدمات، بإضافة ثالثة 

  :وتتمثل فيام ييل. املعلومات اإللكرتونية يف خدمات

الفيزيقية، يقصد بالدليل املادي بيئة املكتبة والتسهيالت املادية والظروف  :الدليل املادي  -أ   

كتبة، املتمثل يف إدراك العميل للتصميامت الداخلية التي تعكس الجو املحيط داخل امل

إلخ، مبا يربز ... والخارجية والديكور ودرجتي الحرارة والرطوبة والروائح والضوضاء

  .أهمية الجو العام املحيط كأداة تنافسية تسويقية يف مجال الخدمات

ملعريف للمكتبة للعاملني يف املكتبة دور أساس يف البناء ا :العاملون يف املكتبة   -ب

 Internal Promotionلدى العمالء؛ إذ أنهم ميثلون أهم عنارص الرتويج الداخيل 

  من خالل تعاملهم املبارش مع العمالء، خاصة من خالل الكلمة
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بني العاملني والعمالء، والتي تؤدي دوراً بارزاً يفوق دور اإلعالن يف  Word-of-Mouthاملنطوقة 

  .مجال الخدمات

لتقديم  ويقصد بها منهجية تدفق األنشطة واإلجراءات الالزمة :تقديم الخدمة طريقة  -ج

الخدمة؛ فاملزيج التسويقي يف مجال الخدمات عموماً ال ينبغي أن يتسم بالثبات، 

فاملزيج الذي يناسب خدمة ما، قد ال يناسب أخرى، بل قد ال يناسب الخدمة عينها يف 

  وقت الحق

لتقييم املستمر للمزيج التسويقي لخدمات املعلومات وهذا يعني حتمية القياس وا

ا لطبيعة كل وفق -حذفاً أو إضافة -يل عنارصه اإللكرتونية، واتخاذ القرار الالزم بشأن تعد

   .خدمة وظروفها الخاصة، بهدف التوافق مع متطلبات العمالء الحاليني واملرتقبني

أو يف   مجال إدارة األعاملوالغريب أن معظم الباحثني العرب، سواء املتخصصني يف

مل يتعرض لهذا املزيج تطبيقياً،  - ومن بينها مجال املكتبات واملعلومات  - التخصصات األخرى 

  .ولو بهدف الدراسة االستكشافية، بالرغم من أهميته الخاصة

   :التعامل/ سهولة االستخدام  

يف ظل تطور ع بها، خاصة متتاز خدمات املعلومات اإللكرتونية بسهولة استخدامها واالنتفا 

اإلحصائية عىل مصادر  تقنية املعلومات والربمجيات الحديثة، كام يسمح توافر كثري من البيانات

للباحثني والعمالء الحصول عىل البيانات  -خاصة عىل شبكة اإلنرتنت  -املعلومات اإللكرتونية 

 إىلاملحيل، بل ميتد  من مواقع بعيدة، وتحليلها بأسلوب تفاعيل، ال يقترص عىل الوضع

تغطي العامل أجمع، مبا يسمح لباحثي الدول النامية، الذين ال تتاح مساحات جغرافية شاسعة 

  . يف الخارج، تعويض ذلك جزئياً من خالل حصولهم عىل تلك البيانات لهم فرصة الدراسة
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   :التحديث املستمر والتوقيت املالئم

. اإللكرتونية من أهم خصائص خدمات املعلوماتيعد التحديث املستمر والتوقيت املالئم 

ويفرس ذلك بالتوافر املستمر املحدث للخدمات يف الوقت املناسب، بهدف اإلفادة يف اتخاذ 

القرارات، متتاز خدمات املعلومات اإللكرتونية املقدمة عرب شبكة اإلنرتنت بالتحديث املتواتر 

الذي ميكن من الوصول لألحداث الدولية واملستمر لها، الذي قد يكون عىل مدار الساعة و 

بصورة رسيعة للغاية، ومن أهم سامتها أيضاً استمرارية اإلتاحة، يف الوقت الذي تقل فيه 

مرات تحديث الخدمات املتاحة عرب الوسائط اإللكرتونية األخرى؛ لتكون يومياً أو أسبوعياً أو 

  .شهرياً 

   :نوعية خاصة من العاملني إىلالحاجة 

ال تتوافر إال  نوعية خاصة من املهارات البرشية، إىلدمات املعلومات اإللكرتونية تحتاج خ

العالية يف التعامل مع تقنية  مكاناتيف قلة من العاملني، وهي ال تكمن فقط يف اإل 

والثقة بالنفس، مع حتمية توفري املعلومات، ولكن يف رسعة األداء والبديهة والثقافة العالية 

ألهميته الخاصة يف  -وكام أسلفنا  -البرشي  وترجع أهمية العنرص. مانة والدقةقدر كبري من األ 

خلق الصورة الذهنية لدى العمالء عن املكتبة وخدماتها، ومبا يؤكد رضورة التدريب الدائم 

  .للعاملني وقياس أدائهم باستمرار

  :ديناميكية الطلب 

بذب صعوداً وهبوطاً يتسم التعامل مع خدمات املعلومات اإللكرتونية بالتذ

يف والتقلب وعدم الثبات، وقد يؤدي ذلك لظهور مشكلة تنتج عن ارتفاع مفاجئ 

-E إقبال العمالء عىل خدمة بعينها، مثل إقبال البعض عىل خدمة النقاط اإللكرتونية

Points يف بعض املناسبات الوطنية أو الدينية أو األحداث التاريخية، وميكن 
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هذه املشكلة من خالل التنبؤ بهذه الطفرات يف الطلب، كام ميكنها للمكتبة التغلب عىل 

تصميم سياسات تسعريية مرنة إليجاد نوع من التوازن بني الطلب واستيعاب الخدمة من 

، أو السعر التمييزي لتنشيط الطلب يف أوقات انخفاض إقبال Discountخالل سياسات الحسم 

  .فرتات انخفاض الطلب إىلات يف فرتات الذروة العمالء، أو التأجيل املؤقت لبعض الطلب

  :)التغايرية(عدم التجانس  

تعرب هذه الخاصية عن اختالف مستوى أداء خدمات املعلومات اإللكرتونية باختالف 

ويرتتب عىل ). مقدم الخدمة(واختالف هذا املستوى من وقت آلخر للشخص ذاته . مقدمها

  .ل للجودةهذا عدم القدرة عىل تقديم مستوى متامث

   :مساهمة العميل يف إنتاج الخدمة 

بكفاءة دون  تعترب هذه الخاصية أساسية، حيث ال ميكن أداء خدمات املعلومات اإللكرتونية

وكمثال عىل هذا عدم إمكانية توفري خدمة التكثيف اإللكرتوين أو اإلعارة اإللكرتونية . توافرها

وفري العميل للبيانات واملوضوعات املطلوب خدمته إلخ بكفاءة، دون ت... أو املالح اإللكرتونية

ويعني هذا أن املكتبة التي تتيح خدمات املعلومات اإللكرتونية ال تنفرد وحدها بإنتاج . فيها

خدماتها، كام هو الحال بالنسبة ملؤسسات إنتاج السلع املادية، وإمنا يؤدي العميل دوراً رئيساً 

  .اإلطاريف هذا 

صعوبة قياس جودة خدمات املعلومات  إىلسابقة وقد أدت الخصائص ال

اإللكرتونية؛ فالقياس ال يقترص عىل الناتج النهايئ للخدمة املقدمة، وإمنا يتضمن 

 إىليضاف . أيضاً العمليات السابقة عليها وعملية حصول العميل عىل الخدمة

 ال هذا أن طبيعة خدمات املعلومات اإللكرتونية تتطلب مزيجاً تسويقياً خاصاً 
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تقف حدوده عند املزيج التسويقي التقليدي، ولكنها تحتاج ملزيج تسويقي موسع، مبا يضيف 

  .ة محددة للتغلب عليهاإسرتاتيجي إىلمشكلة جديدة تحتاج 

   :أنواع خدمات املعلومات اإللكرتونية 

 يحيا العامل يف الفرتة الراهنة ثورة متنامية يف مجال املعلوماتية ذات أبعاد تتجاوز يف

ها ما أحدثته الثورة الصناعية، ويرى البعض أن التطورات الجذرية التي تأثري عمق وشمولية 

تحدث يف مجال صناعة املعلومات مبؤسساتها املختلفة، توفر معطيات مل يشهدها متخذ 

  . القرار من قبل

 -فقد تضافرت منظومة تقنية املعلومات بأضالعها الثالثة،اإلنتاج والتجهيز واالتصال 

اآلراء عىل أنها أثرت لتنتج صناعة أجمعت كثري من  - بعد تطويعها من قبل العقل البرشي 

ا يف اخرتاع يوحنا جوتنربج، وهى صناعة خدمات املعلومات اإللكرتونية التي أدت ا رئيستأثري 

ا يف دورا بارز  -السامت الفائقة ذات النص و  كمبادرة واسعة السرتجاع املعلومات - اإلنرتنت 

وضع  إىلوجهتني؛ متيل األوىل  إىلوميكن تقسيم خدمات املعلومات اإللكرتونية . أنواعهاتعدد 

ا كالخدمات انية فتضعها يف خدمات فرعية متامالخدمات يف مجموعات رئيسة، أما الث

وميكن . التقليدية، إال أنها تصبغها بالصبغة اإللكرتونية، طاملا كان هذا هو الشكل املقدمة فيه

     :فيام ييلتوضيح هذا 

  :الخدمات الرئيسة -أ 

  :ومثل هذا االتجاه محمد الهادي؛ حيث قسم خدمات املعلومات اإللكرتونية ملا ييل

  الربيد اإللكرتوين.  
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   نقل امللفاتFTP.  

   تلنت (خدمة وبروتوكولtelnet.(  

  املنتديات العاملية.  

  خدمات النرش وتصفح املعلومات.  

   :الخدمات الفرعية  -ب 

  :ومن بني الدراسات التي مثلت هذا االتجاه ما ييل

) يف تعريفها الخاص بخدمات املعلومات اإللكرتونية(دراسة املنظمة الدولية القيايس     1-

  :وقد وضعت هذه الخدمات فيام ييل

   خدمة الفهرس املتاح للجمهور عىل الخط املبارشOPAC.  

  خدمة اإليصال اإللكرتوين للوثائق.  

   موقع املكتبة عىل الشبكة الدولية(صفحة املكتبة خدمة.(  

  خدمة املصادر اإللكرتونية.  

  خدمة وسيلة االتصال باإلنرتنت املتاحة من خالل املكتبة.  

  :التي قسم خدمات املعلومات اإللكرتونية فيها ملا ييل. دراسة طارق عباس    2-

   عرب النت(اإلعارة اإللكرتونية.(  

  ة اإللكرتونيةالخدمات املرجعي.  
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  البث االنتقايئ اإللكرتوين للمعلومات.  

  اإلحاطة الجارية اإللكرتونية للمعلومات.  

  البحث الراجع.  

  الخدمات الببليوجرافية اإللكرتونية.  

  النقاش اإللكرتوين.  

  التدريب عىل التعامل مع االنرتنت.  

   :ويالحظ عىل التوجهني السابقني ما ييل

البث االنتقايئ دمات التوجه الثاين، متضمنة يف التوجه األول؛ فخدمات مثل أن معظم خ    1-

والخدمات الببليوجرافية  اإللكرتوين للمعلومات واإلحاطة اإللكرتونية الجارية للمعلومات

  .ميكن أن تحتويها خدمات الربيد اإللكرتوين

رغم من أهمية اإلنرتنت أن كال التوجهني ركز بصورة أساسية عىل خدمات اإلنرتنت، وبال    2-

إلكرتونية ال تقل أهمية عنها مثل الكبرية يف هذا اإلطار، إال أن هناك خدمات معلومات 

البحث عىل الخط املبارش اللتني ميكن خدمات البحث يف األقراص املليزرة وخدمة 

  .توفريهام خارج إطار الشبكة الدولية

علومات اإللكرتونية، خاصة يف ظل وميكن األخذ بالتوجه الثاين يف تقسيم خدمات امل

  .تعدد أمناطها وأنواعها، ويرس هذا التوجه وسهولة فهمه

   :نوعني إىلوميكن تقسيم هذه الخدمات 

  خدمات معلومات إلكرتونية حديثة.  

  خدمات معلومات إلكرتونية مطورة.  

  :وميكن تناول هذا فيام ييل

  :خدمات املعلومات اإللكرتونية الحديثة

ظهرت نتيجة للتطور التقني، وتطور نظم االتصاالت، وميكن تناولها فيام  هي خدمات

  :ييل
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   :خدمة موقع املكتبة عىل شبكة اإلنرتنت

ويقصد بهذه الخدمة، موقع املكتبة الذي تطلقه عىل اإلنرتنت الذي ترتاوح البيانات 

ومديرها، وسبل  تعرف بعنوان املكتبة املادي،(املحملة من خالله بني بيانات مقتضبة رسيعة 

تعريًفا باملكتبة من حيث (بيانات شاملة ومتكاملة عن املكتبة تحتوي  إىل) االتصال بها

واألهداف، وكذا خدماتها وأنشطتها العلمية والتبعية والعاملني ) املادي(النشأة واملوقع 

  ).سبل االتصال بني املكتبة والعمالء إىلإضافة  والثقافية واالجتامعية بصورة مفصلة،

ويتضح مام سبق أن هذه الخدمة تعد خدمة رئيسة باعتبارها حاضنة لبقية الخدمات 

  .املقدمة من خالل املكتبة عىل الشبكة

للعمالء يف قلة التواجد الفيزيقي  إىلوقد أثبتت الدراسات أن إطالق صفحة املكتبة يؤدي 

ملكتبات الكثرية املقدمة عن بعد، ومن بني ا هاداخل املبنى، مع زيادة كبرية يف عدد مستخدمي

  :لهذه الخدمة

  مكتبة مبارك العامة، عىل موقع) :www.mpl.org.eglarabic/help-disk.htm.(  

  مكتبة اإلسكندرية، عىل موقع) :www.biblex_org/arabic/index.asp.(  

   إضافة إىل مكتبة داالس العامةDallas Public Library عىل موقع:  

)www.dallaslibrary.org(  

   :خدمة التجول عرب اإلنرتنت

ظهرت هذه الخدمة بعد انتشار اإلنرتنت، ويتم تقدميها يف كثري من املكتبات 

كبرية، تفوق آمال العمالء يف  إمكاناتمبختلف أنواعها ودرجاتها، ملا تتيحه من 

وقد تقدم الخدمة . إلخ... والتجارة والرتويج مصادر املعلومات والتعليم إىلالوصول 

 مجانًا للعاملني والعمالء، إال أنه يكون لها اشرتاطات معينة، كأن يكون
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وأال تتجاوز املدة املقررة زمنياً فرتة محددة، أو عدم . الولوج بهدف البحث العلمي فقط 

بل مادي رمزي، ويكون استخدام الربيد اإللكرتوين، أو املحادثة، كام قد يكون الولوج مبقا

  . يف حدود املسموح به يف أعراف املكتبة(الولوج يف هذه الحالة أكرث تحرًرا 

وميكن استالم نتائج األبحاث عىل ورق مطبوع مبقابل رمزي، أو بدون مقابل، ولكن 

رشيطة أن (وهناك من املكتبات من يسمح باستالم هذه النتائج عىل أقراص . بقدر محدد

وأمثلتنا عىل ذلك مكتبة املعادي . وهناك من ال يسمح بذلك مطلًقا) ملكتبةيكون مصدرها ا

  :)www.maadilib.org.eg: (عىل موقع. العامة

  :عىل موقع) من خالل موقع شبكة املكتبات املرصية(ومكتبة القاهرة الكربى 

)Library.idsc.gov.eg/search/arabic/Libdetails-a.asp?id=4(  

  :خدمة النقاش اإللكرتوين 

كان للتواجد القوي لإلنرتنت دور بارز يف ظهور مجتمعات تفاعلية واجتامعية جديدة، 

مل يشهد التاريخ مثيالً لها من قبل، فقد أمكن لخدمة اإلنرتنت بقدراتها غري التزامنية الوصول 

اة قوية للتبادل الفكري والحضاري عايل الكثافة مجتمعات متفرقة ومنعزلة، وأن تصبح أد إىل

واملشاركة، تتعدى الحدود الوطنية، ومن هنا فقد أتاحت هذه البيئة فرصة جيدة لنشأة 

جامعات للنقاش اإللكرتوين، أو جامعات لالهتامم املشرتك يف موضوعات محددة قد تكون 

الدراسات أن نتائج التفاعالت بني وقد أثبتت . إلخ... سياسية أو علمية أو اقتصادية أو بحثية

هذه الجامعات ال تكون يف الغالب نحو األحسن فقط، بل إن هذه البيئة االفرتاضية تصبح 

  .تحقيق التفاهم املشرتك إىلمهمة جًدا عندما يندر وجود النقاش املنهجي البناء الهادف 
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عة للجمعيات خاصة التاب -ومن هنا فقد نشأت هذه الخدمة وأتاحتها بعض املكتبات 

وتقدم هذه الخدمة بعض املواقع، منها . من خالل مواقعها عىل الشبكة الدولية -املهنية 

: من خالل موقعها  American Library Association (ALA) موقع جمعية املكتبات األمريكية

)www.ala.org.(  

    :خدمة البحث يف األقراص املدمجة

سطوانات يعتمد تقديم هذه الخدمة عىل امتالك املكتبة ملجموعة كبرية من األ 

خالل ا من وتتاح الخدمة غالب. بلغات مختلفةا من املوضوعات و املدمجة، التي تغطي كثري 

األقراص الجديدة  ا بإحاللملحلية للمكتبة، يتم تحديثه دوريمثبت عىل الشبكة ا CD-Serverخادم 

  . توضع أسامء هذه األقراص يف قامئة هجائيةمحل القدمية، كام

وتتيح بعض املكتبات هذه الخدمة مجاناً للعمالء من خالل تواجدهم يف داخل املكتبة 

أو يف أحد فروعها، وميكن كذلك التعامل مع هذه القواعد عن بعد، رشيطة كتابة رقم بطاقة 

 P.I.N. (Personal Identification(للعميل والرقم الشخيص  Card Information Library) L.C.I(املكتبة 

Number  ،ومن بني األمثلة املقدمة لهذه الخدمة مكتبة مبارك العامة، سبقت اإلشارة إليها

   :مركز معلومات مجلس الوزراء املرصي من خالل موقعه عىل الشبكة الدولية إىلإضافة 

www.libsectoridsc.gov.eg)(   

   :خدمة الرشكات

دمة عىل إتاحة الفرصة أمام أصحاب األعامل ورعاة املؤسسات تقوم هذه الخ

خدماتها مبختلف صورها  إىلللمكتبة، إضافة  لالستفادة من املحتوى املعلومايت

وأشكالها، مبا يؤهل املكتبة للقيام بدور مركز املعلومات الخاص بهذه الرشكة أو 

 ومة والحصول املؤسسة؛ فيمكن ألصحاب األعامل يف هذه الحالة طلب أي معل
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عليها يف مدة وجيزة من خالل الربيد اإللكرتوين أو الفاكس، كذلك تتيــح بعض املكتبــات 

ة ة املنظمة العربية للتنميوتقدم هذه الخدمة مكتب. إمكانية االعتامد عليها يف عقد املؤمترات

  )www.aradolibrary.org.eg: (اإلدارية، عىل موقع

  :خدمة البحث عىل الخط املبارش

تعرف هذه الخدمة بأنها نظام السرتجاع املعلومات بشكل فوري باستخدام الحاسب 

، إضافة للربمجيات الجاهزة التي تزود العمالء Modemsواملحوالت Terminalsوالطرفيات 

  . بإجراءات تخزين واسرتجاع قواعد البيانات املقروءة آليا

  :وعادة ما متر هذه الخدمة مبجموعة خطوات كام ييل

  صياغة االستفسار    1-

  .تقديم االستفسار    2-

  .املقابلة املرجعية    3-

  ).عند اللزوم(إعادة صياغة االستفسار    4-

  .تحديد مصادر البحث    5-

  .وضع إسرتاتيجية البحث    6-

  .البدء يف إجراء البحث    7-

  .وليةاستعراض النتائج األ     8-

  .إعداد نتائج البحث    9-

  .تقديم ناتج البحث    10-

وهناك كثري من الفوائد التي ميكن جنيها من وراء هذه الخدمة مثل اإلحالة ملصادر 

املعلومات والحصول عىل املقاالت الكاملة واإلجابة عىل االستفسارات وتسهيل تبادل الوثائق 

  .إلخ... وتطوير اإلعارة التعاونية
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بأكادميية  ه الخدمة بعض املكتبات، من بينها مكتبة الشبكة القومية للمعلوماتوتقدم هذ

  . البحث العلمي املرصي

  :خدمات املعلومات اإللكرتونية املطورة

وميكن تناولها  .هي خدمات تم تطويرها عن خدمات تقليدية كانت موجودة من قبل

  :فيام ييل

   Electronic Archive Service  خدمة األرشيف اإللكرتوين

ا مرتبطا أيضظهرت هذه الخدمة نتيجة لظهور اإلنرتنت وتفجر املعرفة، وكان ظهورها 

املحملة عىل اإلنرتنت، فقد الخاص بالوثائق اإللكرتونية  Ephemerallyبرسعة االنقراض والزوال 

تتواجد الوثائق خالل مدة معينة، ولكنها رسعان ما تتالىش عندما تفقد املؤسسة املضيفة 

لتمويل الالزم للبقاء، أو عندما يرتك مقدمو الخدمة مؤسساتهم، أو عند غياب الحامس يف ا

ومن هنا فقد كان من األهمية إنشاء األرشيفات اإللكرتونية . جعل الوثائق القدمية متاحة

التي تقوم مبسؤولياتها يف هذا اإلطار واعتامدها أساليب التشفري العام والخاص ونظم التوقيع 

وتقدم بعض املكتبات هذه الخدمة، بعرضها ألهم . وين لتأكيد سالمة املحتوياتاإللكرت 

ومن بني املكتبات . التي تجذب العاملني والعمالء) ذات األهمية(الوثائق واملواقع القدمية 

  .إليهاملقدمة لهذه الخدمة مكتبة اإلسكندرية عىل موقعها الذي سبقت اإلشارة 

  OPAC Service     لجمهورخدمة الفهرس العام املتاح ل 

تعتمد هذه الخدمة عىل تحميل املكتبة للبيانات الببليوجرافية الخاصة بكامل مصادرها 

  .عىل موقعها عىل الشبكة الدولية
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موقع املكتبة عىل  إىلوتتيح كثري من املكتبات هذه الخدمة املهمة من خالل الولوج 

سواء من داخل املكتبة أو أحد فروعها، أو الشبكة الدولية، وميكن للعميل البحث يف الفهرس 

وعادة ما يتم البحث يف الفهرس برأس املوضوع أو املؤلف أو بيانات النرش . أي مكان يف العامل

كام ميكن استخدام أدوات البحث املركب، التي تتيح استخدام أدوات . أو رقم التصنيف

طلح البحث وطلب التنفيذ الذي ، بعد إدخال مص)Or, And, Not) (البوليني(البحث املنطقي 

رقم (وتتضمن هذه القامئة . يظهر أمام العميل قامئة مخترصة ببيانات األوعية املتاحة باملكتبة

الطلب وعنوان الوعاء واسم املؤلف وبيان موقف اإلعارة وبيان موعد رد الوعاء يف حالة 

  ).إعارته

رقم الطبعة (نات، وتتضمن وعند اختيار التفاصيل الكاملة للوعاء تظهر بقية البيا

ومكان وجود الوعاء واملصطلحات املوضوعية " لو وجدت"وبيانات النرش وعنوان السلسلة 

  ).الدالة عىل الوعاء وبيانات النسخ وموقف إعارة كل نسخة

وتقدم هذه الخدمة يف كثري من املكتبات، من بينها مكتبة مبارك العامة عىل موقعها 

  .إليهالذي سبقت اإلشارة 

: هاخـالل موقع من Toronto Public Library ةمكتبة تورنتـو العام إىلإضافة 

)www.torntopubliclibrary.ca (  

  ) www.hblct.org( :خالل موقعها من Harvard Public Library ةهارفـارد العام ةوكذلك مكتب

  E-Points Service :خدمة النقاط اإللكرتونية

  يع األشكال املختلفة ملصادر املعلوماتتقوم فكرة هذه الخدمة عىل تجم
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ا مهام عىل املستوى السيايس أو ال معني الذي قد يكون حدثا جارياإللكرتونية يف مج 

ويتم يف هذا اإلطار تجميع كافة أشكال ومصادر املعلومات املتاحة .. .االقتصادي أو الديني

كن إفادة العمالء يف أقرص أو التي ميكن الوصول إليها يف مكان محدد بحيث مي, لدى املكتبة

، )الهدف بأقل جهد وأقرص الطرق إىلالوصول (وقت وبأيرس الطرق بحيث ميكن تطبيق مبدأ 

وتتطلب هذه الخدمة وجود جهاز حاسب أو أكرث يف املواقع التي تخدم موضوًعا معيًنا داخل 

  :املكتبة، بحيث يضم الحاسب

  فهرس املكتبة.  

   نت التي تخدم املوضوع بشكل مبارشتحميالً لبعض مواقع اإلنرت.  

  تحميالً لبعض األقراص املدمجة التي تتناول املوضوع بشكل مبارش أو غري مبارش.  

  تحميالً لبعض الكتب اإللكرتونية الخاصة باملوضوع.  

وتقدم هذه  Media Mixومام ال شك فيه أن هذه الخدمة تدعم فكرة تكامل الوسائط

  .الخدمة مكتبة مبارك العامة

  Bibliographic Searches service  خدمة البحوث الببليوجرافية

عامل املعلومات واملكتبات دور بارز يف ظهور آفاق أرحب لهذه  إىلكان لدخول اإلنرتنت 

للمكتبة، أو  اآليلالخدمة، وذلك من خالل البحث يف قاعدة البيانات الببليوجرافية للنظام 

اإلعارة التعاونية باستخدام اسم املؤلف أو العنوان أو  املكتبات املشرتكة معها يف برنامج

وتعرض البيانات عىل الشاشة أو يتم تخزينها عىل الوسائط اإللكرتونية، أو تطبع عىل  ،املوضوع

  الورق، كام ميكن إرسالها بالربيد اإللكرتوين، وعادة ما يتم إعداد قوائم ببليوجرافية خاصة تتعلق
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لوطنية أو الدينية أو ذات الصلة باألحداث الجارية عىل املستوى باملوضوعات السياسية أو ا 

ومن املكتبات التي تقدم هذه الخدمة مكتبة جامعة برستول . املحيل أو الوطني أو الدويل

Library of Bristol University من خالل موقعها  :www.bris.ac.uk/lib)(  

   Cyber Service  ة املالح اإللكرتونيةخدم

خدمات  إىلتتوافر هذه الخدمة يف قليل من املكتبات حول العامل، وهى أقرب ما تكون 

اسأل اختصايص املعلومات عىل الخط واملساعدة (الرد عىل االستفسارات بنامذجها املختلفة 

يف الرد والتفاعلية  Instancyإال أن هذه الخدمة تعتمد عىل الفورية ). إلخ.. .واسأل اآلن

Interactivity مع العميل.  

موقع املكتبة عىل الشبكة الدولية، والتعامل مع  إىلويتم هذا من خالل الولوج 

الصندوق الحواري، الذي يطلب من العميل التعريف باملكتبة املشرتك فيها وإضافة رقم 

ومن بني . ىل موقع املكتبةهويته ثم طرح السؤال من خالل غرفة املحادثة املخصصة لذلك ع

: املكتبات التي تقدم هذه الخدمة، مكتبة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية عىل موقعها

www.aradolibrary.org.eg).(  

   Electronic Reservation Service :خدمة الحجز اإللكرتوين 

) إلكرتونيا(كلها تتيح خدمة الحجز اإللكرتوين للعمالء حجز أوعية املعلومات، أيا كان ش 

ويتم هذا من خالل ملء مربع حواري إلكرتوين . من خالل الدخول عىل موقع املكتبة

مبجموعة من البيانات الخاصة بالعميل مثل الرقم الكودي الخاص به، ورقم التعريف 

الخاص بالعميل، مع متابعة بعض اإلجراءات، حتى يتم التصديق عىل حجز ) PIN(بالشخصية 

  .الوعاء
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  :بني املكتبات املقدمة لهذه الخدمة ومن

  مكتبتا مبارك العامة واملعادى العامة عىل موقعيهام اللذين سبقت اإلشارة إليهام.  

   مكتبة نيويورك العامةNew York Public Library من خالل موقعها)  :www.nypl.org(  

   مكتبة شيكاغو العامةChicago Public Library من خالل موقعها :www.chipublib.org)(  

   :Electronic Loan Service خدمة اإلعارة اإللكرتونية

من وهي خدمة يقدمها كثري . تعترب هذه الخدمة همزة وصل بني املكتبة والعميل

  .املكتبات، التي لديها مواقع عىل الشبكة الدولية من خالل الفهرس اإللكرتوين

يات املكتبة التي تم الدخول عليها ولكن واإلعارة قد ال تقترص يف هذا اإلطار عىل مقتن

ميكن أن متتد لتشمل مقتنيات عدد كبري من املكتبات املشرتكة يف إطار برامج اإلعارة 

وهي  )(L.C.Iويتم هذا من خالل خدمة معلومات بطاقة املكتبة ،Interlibrary Loanالتعاونية

املتاحة واملسموح بإعارتها، خدمة متكن املتعامل معها من استعارة كافة أوعية املعلومات 

حتى ولو مل يكن العميل مشرتكًا يف املكتبة التي دخل عىل موقعها، ويكفي أن تكون مكتبته 

املشرتك فيها، مشرتكة يف برنامج اإلعارة التعاونية، التي تشرتك فيه املكتبة الحالية، وعليه يف 

متابعة إجراءات البحث حتى هذه الحالة ملء استامرة تعريف برقم املكتبة، ورقمه فيها و 

  .ميكن الحصول عىل املادة
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  :ومن بني النامذج املقدمة لهذه الخدمة

   من خالل موقع شبكة مكتبات جمعية الرعاية املتكاملة(مكتبة البحر األعظم بالجيزة :(

(www.library.idsc.gov.eg/ics_libraries/search/libsearch/arabic/elnadvsea)  

  من خالل موقع شبكة املكتبات املرصية(ن الوليد العامة مكتبة خالد ب :(

(www.library.idsc.gov.eg/search/libsearch/Arabic/elnadvsearch.asp?lib = 4)  

  خدمة اإلحاطة الجارية اإللكرتونية للمعلومات

 Electronic Current Awareness  

عجز املتخصصني عن  ظهرت خدمة اإلحاطة الجارية اإللكرتونية للمعلومات نتيجة

مالحقة التطورات الجارية يف مجاالت اهتامم  إىلوهدفت . مالحقة الجديد يف تخصصاتهم

 .العمالء

وقد أدت شبكة اإلنرتنت يف الوقت الراهن دوًرا بارزاً يف هذا اإلطار، وذلك مبا متتلكه 

افرة، مام يساعد عىل كبرية يف دمج املعلومات املتغرية، مع املصادر املعرفية املتو  إمكاناتمن 

إتاحة خدمة اإلحاطة الجارية اإللكرتونية للمعلومات من خالل إعالم العمالء بالجديد يف 

  .تخصصاتهم، وذلك من خالل الربيد اإللكرتوين أو من خالل برامج الحوار

ومن بني املكتبات املقدمة لهذه الخدمة مكتبة مركز معلومات مجلس الوزراء املرصي 

  ) www.libsectoridsc.gov.eg( الشبكة الدولية عىل موقعه عىل
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  :خدمة البث االنتقايئ اإللكرتوين للمعلومات
Electronic Selective Dissemination of Information 

عىل  وهى منط يتسم بالحرص. ترتبط هذه الخدمة بسابقتها، فهي تعد أحد أشكالها

  .حدة مطابقة املعلومات املقدمة الحتياجات كل عميل عىل

وقد ساهم وجود اإلنرتنت كثريا يف ازدهار هذه الخدمة، سواء من حيث مساعدة 

بعد  - العميل  إىل إليهمصادر مستحدثة ومتميزة، أو إرسال ما توصلوا  إىلالعاملني يف الوصول 

. من خالل الربيد اإللكرتوين -العميل  Profilesمع سامت  Matchingإجراء عملية املضاهاة 

وتقدم . ملكتبات من يقدم هذه الخدمة مرات محددة، وهناك من ال يشرتط هذاوهناك من ا

  .هذه الخدمة مبقابل مادي يف كثري من األحيان بخالف االشرتاك التقليدي يف املكتبة

مكتبة املنظمة العربية للتنمية الصناعية : ومن بني املكتبات املقدمة لهذه الخدمة

  )www.arifonet.org.ma: (والتعدين، من خالل موقعها

   Electronic Indexing Serviceخدمة التكشيف اإللكرتوين  

مصادرها املعلومات يف  إىلالوصول  إىلتهدف هذه الخدمة وضع املداخل التي تقود 

عدادها بالخطوات إ  ومتر عملية التكشيف يف مرحلة - إلكرتونية أو غري إلكرتونية  - املختلفة 

فحص الوثيقة وتعرف محتواها املوضوعي :" نفسها التي مير بها التكشيف التقليدي مثل

املصطلحات املستخدمة  إىلوتحديد املفاهيم األساسية يف املوضوع وترجمة املفاهيم املختارة 

  . يف لغة التكشيف

ريدة أو ترشيًعا كأن تكون مقاالً يف دورية أو ج(وميكن للعميل تكشيف مادة بعينها 

وميكن الحصول عىل املادة املكشفة من خالل بريده ). إلخ.. .معينًا أو فصالً يف كتاب

  .اإللكرتوين
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  :ومن بني املكتبات التي تقدم هذه الخدمة

   مكتبة جامعة هارفاردLibrary Of Harvard University من خالل موقعها :

www.lib.harvard.edu) (  

  Service Electronic Abstracting  لكرتوينخدمة االستخالص اإل 

يعد االستخالص وسيلة مهمة من وسائل اسرتجاع املعلومات، ووسيلة من وسائل 

االتصال بني مصادر املعلومات األولية والعمالء ألهميته يف توفري الوقت والجهد، وإطْالع 

  .العميل عىل كل جديد يف تخصصه

أو العنارص  ملية التلخيص العلمي للخصائصع"ويذكر محمد أمان أن االستخالص هو 

الجوهرية يف مقالة أو بحث أو تقرير علمي أو إداري أو اخرتاع أو رسالة جامعية، أو أي وعاء 

  . من أوعية املعلومات

لها من وقد زادت أهمية املستخلصات يف ظل عمليات االنفجار املعريف املتالحقة، ملا 

انتقاء الوثائق وبحث  لبحث والجهد ووقت العمالء، أو لتيسريدور كبري يف االقتصاد يف تكاليف ا

مبقابل (البحوث العلمية املنشورة  وميكن للعميل الحصول عىل مستخلصات. اإلنتاج الفكري

بدخوله عىل موقع املكتبات والتعريف برقمه الكودي والشخيص، ) مادي يف معظم املكتبات

ة، ومن ثم الحصول عىل املستخلص أو ومتابعة البحث، حتى تسجيل املادة املستهدف

  ". مجموعة من املستخلصات من خالل بريده اإللكرتوين

مكتبة املنظمة العربية للتنمية الصناعية : وتقدم هذه الخدمة بعض املكتبات، من بينها

  )www.arifonet.org.ma: (والتعدين من خالل موقعها

من خالل موقعها  Library of Bristol Universityمكتبة جامعة برستول  إىلفة إضا

www.bris.ac.uk/lib) (  
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   Translation Service  خدمة الرتجمة

توفري االستفادة من املواد األجنبية املتوافرة باملكتبة، حيث  إىلتهدف هذه الخدمة 

ق من االستفادة الكاملة منها، نتيجة تسهم يف إزالة الحواجز اللغوية التي قد تحد أو تعو 

  . لعدم إملام بعض العمالء بهذه اللغات

وتتم هذه الخدمة من خالل إرسال العميل للامدة املراد ترجمتها، وميكن أن يتم ذلك 

املكتبة التي تقوم بعملية الرتجمة، بعد دفع مقابل  إىلمن خالل إرسالها بالربيد اإللكرتوين 

وكان للتقنية الحديثة دورها يف هذا اإلطار، خاصة مع ظهور . همادي يتم االتفاق علي

الربمجيات املتخصصة يف الرتجمة الفورية، إضافة لوجود مواقع عىل الشبكة الدولية تقوم 

وان كان هناك تحفظ عىل  - موقعها  إىلبرتجمة آلية فورية للموقع كامالً مبجرد إدخاله 

ومن بني املواقع املقدمة لهذه  -جمة بهذه الوسيلةالصياغة والرتكيب اللغوي لألعامل املرت 

خدمة الرتجمة، كإحدى خدماتها الكثرية  Library of Congressوتقدم مكتبة الكونجرس. الخدمة

  ) www.loc.com: (يف هذا اإلطار من خالل موقعها

 Electronic Document Delivery Service  خدمة تسليم الوثائق اإللكرتونية  

فئة  إىلحتياجات واملطالب األساسية للمستفيدين من مرافق املعلومات تنقسم اال 

  :عريضتني

والحصول عىل , الحاجة إىل العثور عىل وثيقة معنية تعرف اسم مؤلفها أو عنوانها     1-

  .نسخة من هذه الوثيقة

ال الحاجة إىل العثور عىل الوثائق التي تناولت موضوعاً بعينه أو ميكن أن تجيب عن سؤ     2-

  .معني

  والفئة الثانية " وثيقة معروفةال إىلبالحاجة "لفئة األوىل اومن املمكن تسمية 



  290  الفصل الرابع   
 

 

قدرته عىل "وقدرة مركز املعلومات عىل تقديم الوثائق املعروفة هي " بالحاجة املوضوعية"

 أما قدرة املركز عىل اسرتجاع الوثائق املتخصصة يف موضوع معني أو قدرته" اإلمداد بالوثائق

وهاتان الوظيفتان اإلمداد "قدرته عىل اسرتجاع املعلومات"إلجابة عن سؤال معني فهي عىل ا

والعالقة  .بالوثائق واسرتجاع املعلومات، هام أهم األنشطة التي تقوم بها مرافق املعلومات

نظراً ألن كثرياً من طلبات الوثائق املعروفة ميكن أن تكون ناشئة , بني الوظيفتني وثيقة 

  .رش عن عام سبقها من أنشطة اسرتجاع املعلوماتوبشكل مبا

توفري الوثائق  إىلهي الخدمة التي تسعى "بأنها نعرف خدمة تسليم الوثائق  أنوميكننا 

حقيقة الحال ال تعرب إال وهناك عدة تسميات لهذه الخدمة هي يف " املعروفة للمستفيدين

" تسليم الوثائق" "اإلمداد بالوثائق"  ،"توصيل الوثائق" :من هذه التسميات ،عىل عن يشء واحد

. DSSباإلنكليزية يرمز لها  Document Deliveryاملقابل للفظ " خدمة تبادل الوثائق عن بعد" و

 لكرتوينومع تطور التكنولوجيا ظهر مفاهيم جديدة تعرب عن نفس الخدمة التي تم بشكل اإل

) Electronic Document Delivery" (رتونياتناقل املطبوعات إلك" "أنظمة تسليم الوثائق إلكرتونياً "

  . EDD يرمز لها

  :الهدف من خدمة توصيل الوثائق

قدر  –ولقد برزت هذه الخدمة نتيجة لرغبة املؤسسات املعلوماتية يف االستفادة 

خاصة أن بعضا من تلك املواد قد  ،مام يتوفر لديها من مواد املعلومات املختلفة - اإلمكان 

وتشكل العوائد املادية التي يتم  .ا أو أن تكون غري متوفرة بشكل كافيصعب الحصول عليه

   .تحصيلها موردا هاما يف موازنات تلك املؤسسات
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  :أسباب عدم شيوع واالستفادة من خدمة توصيل الوثائق

  عدم املعرفة مبراكز تقديم الخدمة.  

  عدد املراكز العاملة يف هذا املجال.  

   الوثائقالبطء الشديد يف تسليم.  

  ارتفاع سعر الخدمة أحيانا.  

  أسلوب الحصول عىل خدمة اإلمداد بالوثائق

تقوم املكتبات ومراكز تقديم الخدمة باستالم طلبات املستفيدين املشتملة عىل أرقام 

وعناوين الوثائق املطلوبة واملختارة من قبل الباحثني للحصول عىل نسخ منها، من مصادرها 

   .حتياجات املستفيدين يف الحصول عىل مثل هذه الوثائقولتلبية ا ،الخارجية

وحسب األنظمة املعمول بها واالتفاقات بني املراكز املحلية لتقديم الخدمة والجهات 

املركز يقوم  فإنالخارجية مثل املركز الربيطاين لتأمني الوثائق باملكتبة الربيطانية بلندن، 

د األسلوب املرغوب به لتسلم الوثائق، إما بالربيد بإرسال الطلب للمكتبة الربيطانية مع تحدي

وأيضاً يتم تحديد مدى  .العادي أو الفاكس أو الربيد الرسيع أو حديثاً بالربيد اإللكرتوين

  الرسعة املطلوبة يف التسليم 

تقدم هذه الخدمة مقابل رسوم تدفع ببطاقة االئتامن أو غريها من وسائل الدفع التي 

ولقد ساهمت شبكة االنرتنت يف  .عليها بني املستفيد ومزود الخدمةمن املمكن االتفاق 

  .تطوير تلك الخدمة وانتشارها عىل املستوى العاملي وتيسري سبل االستفادة منها

حد كبري، استدعى تغيرياً مستمراً يف  إىلوقد زادت أعداد الوثائق اإللكرتونية 

 يل املعلومات برسعةخدمات تسليم الوثائق واسرتجاع املعلومات بغية توص
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األيام األوىل  إىلويعود هذا املفهوم  ،أكرب ومن ذلك الوقت ظهر نظم تسليم الوثائق إلكرتونياً  

  :حيث يقول كوكيل يف مؤلفه بهذا الخصوص,للكمبيوتر

تعني بديهياً تقديم وإعادة إنتاج املعلومات " نظام تسليم الوثائق إلكرتونياً "إن عبارة ( 

  ).ق إلكرتونياً املدونة عىل الور 

وهي أنظمة ترتكز ): EDD(وميكن متييز ثالثة أجيال من أنظمة تسليم الوثائق إلكرتونياً 

عىل طلب املعلومات عرب شبكة اإلنرتنت، وهي غري متكاملة يحكمها حجم التزويد 

  :-كام قال عنها روز ودييكسرتا- باملعلومات الواردة وتعتمد الصورة املرئية 

. ، تتيح مثل هذه الخدمة)ESA/IRS(و) DIALOG(الطلب عرب الشبكة مثل  :الجيل األول    1-

. وإن طلباً متصالً بقاعدة بيانات املراجع قد ينتج قامئة عمل لتسليم ومعالجة الوثائق

أما العيب . ويتم التسليم النهايئ للوثائق عرب الربيد العادي أو الفاكس إىل املشرتكني

كلام تم طلب مقالة . يعالج الطلبات عىل النحو املطلوب الوحيد لهذا النظام فهو أنه ال

ما، يتوجب عىل موظفي املكتبة مراجعة رفوف املكتبة، وتحديد مواقع املواد املطلوبة 

  .وعمل نسخ حتى وإن كان املوضوع قد طلب سابقاً 

 يقدم الجيل الثاين من أنظمة تسليم الوثائق إلكرتونياً، والذي يعتمد تخزين الصور،    2-

خدمة التسليم بناًء عىل تخزين املواد عىل هيئة صور فمثالً يعتمد نظام أدونيس مسح 

وتخزين املواد التي يكرث الطلب عليها عىل هيئة صور إال أن العيب يف هذا النظام يبقى 

  .يف عملية تسليم الوثائق

  ىل تخزينأما الجيل الثالث، من أنظمة تسليم الوثائق إلكرتونياً فيبقى معتمداً ع    3-
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الصور، وتقليص حجم الطلب بهدف تقليص التكاليف وقد تم توسيع نطاق الخدمة بحيث  

يتم عرض صور املادة املذكورة يف املرجع عندما يطلبها مستخدم الحاسوب اآليل ميكن تقديم 

هذه الصور أو نقلها إىل الحاسوب اآليل الشخيص بوساطة ضغط زر وكأمثلة عىل نظام الجيل 

، أوالاملادة ؛ أوالاملضمون ) OCLC(؛ )CARLS LINCOVER(برنامج كارل اكتشف : االثالث هذ

إيبكو للوثائق؛ نظام مسح  ؛)SWETSCAN(املحتويات الجاهزة؛ باحث فاكسون؛ سويتسكان 

  املحتويات الحالية) ISI(املعلومات 

ورات أنظمة تسليم الوثائق التي تعتمد الصورة غري منفتحة أمام التط فإنلسوء الحظ 

املستقبلية وخدمات اإلعارة املكتبية، كام أن إجراءات تسليم الوثائق املوجودة حالياً تعد غري 

متكاملة متاماً إذ يتوجب عىل مستخدمي الشبكة تفحص قاعدة البيانات بأنفسهم ومن ثم 

  اتخاذ القرار بشأن تسليم املواد املرغوبة

تويات الخاص بكل إجراءات أيرس طريقة لحل هذه املشكالت هو دمج جدول املح

تسليم الوثائق ميكن ملستخدمي الشبكة اسرتجاع قواعد البيانات كلها يف عملية بحث واحدة 

  .مع استخدام املكتبة كوسيط

  عنارص النظام تسليم الوثائق إلكرتونياً 

  .تبادل املعلومات بني مستعرض البيانات ونظام املكتبة وأنظمة مزود املعلومات    1-

  .ية حقوق امللكية الفكريةحام    2-

  .آلية تسديد الثمن    3-

  .نظام الوصل الخاص مبستعرض قاعدة املعلومات    4-
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  :ياإلكرتونوهناك رشوط البد من توافرها يف نظم تبادل أو اإلمداد بالوثائق 

التطبيقات أن يكون النظام قادر عيل التكامل مع النظام اآليل باملكتبة وكذلك مع كافة     1-

والتي توفرها املكتبة  )التزويد، خدمة املراجع، قواعد البيانات الببليوجرافية(خدمات وال

  .LANبها  سواء عيل موقعها عيل االنرتنت أو داخل الشبكة الخاصة

إن يكون قادرا عيل التفاعل واالتصال مع النظم املشابهة والتي تعمل يف بيئة الشبكات     2-

سهولة االتصال بني األطراف األخرى من مكتبات لضامن إيجاد  WANالواسعة النطاق

  ونارشين موزعني جغرافيا

  .أن يستند إىل معايري مقننة دوليا ويحرص عيل تحديثها باستمرار    3-

يتصل بنظم فرعية أخرى مثل النظام اآليل للمسح الضويئ للوثائق وقاعدة بيانات ناتج     4-

الالزمة لذلك من أجهزة طباعة  hardwareمع توافر األجهزة ) صور الوثائق(هذا املسح 

  .وماسحات ضوئية وأجهزة فاكس

يتسم باملرونة بحيث يسمح بالتطوير املستمر وفق التغريات والتطورات التكنولوجية     5-

  .قدر اإلمكان

  .يتكامل مع خدمات اإلعارة التعاونية بني املكتبة وغريها من املكتبات    6-

عيل مخرجات متعددة األشكال سواء كانت مطبوعة  يسمح للمستفيدين بالحصول    7-

 ووسائل لكرتوينيا ميكن إرسالها بالربيد اإلإلكرتونميكن إرسالها بالربيد العادي أو 

  .الفاكس

أن يكون قادرا عيل إخراج معلومات وبيانات إدارية عن النظام وإحصاءات عن مدى     8-

  .استخدام املجموعات وتداولها
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.... داد بإشكال متعددة من الوثائق مثل الصور وملفات الصوت والفيديو إن يسمح باإلم    9-

  .الخ

يجب وضع مشكالت حقوق التأليف وامللكية الفكرية يف االعتبار وذلك من خالل إجراء     10-

اتفاقيات منع النارشين واملؤلفني وغريهم من ذوي املسئولية األدبية أو الفكرية أو 

  .ه املستفيداملادية عن العمل الذي طلب

إن يكون سهال بعيدا عن التعقيد ميكن للمستفيدين وأخصايئ املكتبة التعامل معه     11-

  .بسهولة

التي تحتوي  UnCoverومن أشهر املواقع التي توفر هذه الخدمة املوقع الخاص بقاعدة 

ن والجدير بالذكر أ  .م وحتى اآلن1989دورية علمية منذ عام  18.000عىل تكشيف ألكرث من 

نشاط هذه النوعية من الخدمات يتعدى االستعانة باملكتبات لجلب مواد املعلومات 

االتصال بالنارشين أو الهيئات املهنية أو اللجان الرسمية أو منظمي املؤمترات أو  إىلاملطلوبة 

ويساهم املوقع الخاص  .غريها من املصادر التي يتوقع أن يتوفر لديها املعلومات املطلوبة

يف تسهيل مهمة الباحث يف إيجاد مقدم  Document Delivery Networkوصيل الوثائق بشبكة ت

تخصصا وتحت كل منها  62الخدمة املناسب من خالل استعراض القامئة املوضوعية التي تضم 

رسد باملؤسسات التي متارس هذا النشاط أو من خالل البحث يف القامئة املرتبة حسب دول 

  .العامل
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  :ت عربية تقدم هذه الخدمةمناذج لهيئا

  )مرص(الشبكة القومية للمعلومات 

الشبكة القومية للمعلومات هي أحد أكرب موردي خدمات املعلومات يف مرص، تقوم 

قامت الشبكة ببناء شبكة . بخدمة املجتمع البحثي واألكادميي يف مرص وبعض الدول العربية

تقدم خدمات البحث . الل شبكة اإلنرتنتلقواعد املعلومات سواءاً عىل قرص الليزر أو من خ

باإلضافة  Document Deliveryواالسرتجاع للمعلومات باإلضافة لخدمات توصيل الوثائق 

  .لخدمات التدريب والرتجمة

تشرتك الشبكة القومية للمعلومات يف مجموعة من مصادر املعلومات العاملية التي 

حية التخصصات ونوع الوثائق متضمنة تغطى التخصصات العلمية تغطية شبه كاملة من نا

الرسائل واملقاالت املنشورة يف دوريات علمية محكمة دولياً ومؤمترات وكتب وتقارير فنية 

مجموعة من  إىلهذا باإلضافة . سواء يف صورة مستخلصات أو النص الكامل لهذه الوثائق

بناء عىل  اختيارهاي تم الدوريات اإللكرتونية املتاحة لدى الشبكة القومية للمعلومات والت

منها ويسهل  االستفادةالباحثني املختلفة مام يعظم  الحتياجاتدراسة تحليلية دقيقة 

وتقوم الشبكة القومية للمعلومات . الحصول عليها من قبل الباحثني يف مختلف التخصصات

 ومجموعة أحدث التقنيات للربط بني مجموعة قواعد البيانات األجنبية املشرتكة بها باستخدام

قواعد البيانات املحلية التي تقوم ببنائها الشبكة بحيث تضمن لطالب املعلومة الحصول عىل 

  . خدمة متكاملة من حيث النوع والكيف والتغطية الجغرافية
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  :مدنية امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

من وثائق تتم هذه الخدمة باستالم طلبات املستفيدين الراغبني يف الحصول عىل نسخه 

معينة ويكون هذا الطلب عن طريق تعبئة منوذج طلب وثائق والذي ينبغي أن يشتمل عىل 

  .البيانات الببليوجرافية للوثائق املطلوبة

  :ويتم توفري هذه الوثائق من املصادر الخارجية مثل

  .BLDSCمركز الربيطاين لتأمني الوثائق      1-

  .NTISخدمات املعلومات الفنية الوطنية     2-

  :كام ميكن تأمني الوثائق املطلوبة من املصادر الداخلية مثل

  قواعد املعلومات الوطنية العربية واإلنجليزية املتوافرة يف املدينة  

  املكتبات األكادميية السعودية  

  دور النرش  

  :قامئة مواقع أهم الهيئات العاملية التي تقدم خدمة اإلمداد بالوثائق

Access Russia Information Services 
http://www.arussia.com 
Access/Information Inc. 
http://access-information.com 
ACLIS (VIC) Interlending and Document Delivery (ILDD) Advisory Group 
http://www.nla.gov.au/aclis/nidds/ildd.html  
Action Court Services, Inc 
http://www.actioncourt.com  
Adonis 
http://www.adonis.nl/index.htm  
American Journal of Clinical Nutrition Reprints 
http://www.ajcn.org/misc/rep1.shtml  
ASM International 
http://www.asminternational.org/content/NewsandResources/Library/library.htm  
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Australia National University Library Document Supply 
http://anulib.anu.edu.au/libserv/docdel  
Austrian Research Centers Publications Database 
http://www.arcs.ac.at/publik  
Area della Ricerca di Bologna Library 
http://biblio.bo.cnr.it/bibarea.htm  
Ariel 
http://www.rlg.org/ariel.html  
Arthur Lakes Library 
http://www.mines.edu/library/IDS/illlend.html  
Ask*IEEE Document Delivery Service 
http://ieee.uncoverco.com/ieeehome.htm  
alternate site 
http://www.lexnotes.com/sources/services/www.eng r.usask.ca/Library/Handouts/askieee.html  
BIDS Online Document Ordering System (BODOS) Bath Information and Data Services (BIDS)  
http://www.bids.ac.uk 
Biomedical Information Service 
http://www.biomed.lib.umn.edu/bishp.html  
BioServe 
http://www.bgsm.edu/library/bioform.html  
Blackwell's Electronic Journal Navigator (EJN) 
http://navigator.blackwell.co.uk 
BNA Plus 
http://www.bna.com/bnaplus/docret.html  
Books On Demand 
http://www.bellhowell.infolearning.com/cgi  
bin/ShowItem?PID=P0092&market=cu&location=na  
Bracken Heath Science Library 
http://130.15.161.74/webmed/ill.htm  
The British Library 
http://www.bl.uk/services/bsds/dsc/overview.html  
alternate site 
http://minos.bl.uk/services/bsds/dsc  
The Broker Research Center 
http://www.infobroker.de/service/patdele.html  
CABI Document Supply Service 
http://www.cabi.org/Publishing/Products/Library/Document/Index.asp  
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Canada Institute for Scientific and Technical Information (CISTI) 
http://www.nrc.ca/cisti/lib_docdel_e.shtml  
Capitol District Information 
http://www.capitoldistrict.com 
Carolina Library Services   Inc. (CaroLib) 
http://www.intrex.net/carolib  
CAS Document Detective Service 
http://www.nrc.ca/cisti/docdel/docdel_e.shtml  
Ceramic Informatio Centerhttp://www.acers.org/cic/cicinfo.asp#document  
Chemical Abstract Society 
http://www.cas.org/Support/detect.html  
Congressional Information Service, Inc 
http://www.lexi nexis.com/cispubs/Catalog/cis/dod/dod.htm  
CourtEXPRESS.com 
http://www.courtexpress.com  
CSIR Library   & Information Support Services: CSIR DocDel Services 
http://www.csir.co.za/cls/docdelintro.html  
DataTree 
http://www.datatree.com  
Derwent Patent Copy Service 
http://www.derwent.com/patentcopy/about_pcs.html  
Doc Deliver 
http://www.docdeliver.com  
DOCLINE ®System 
http://www.nlm.nih.gov/docline/newdocline.html  
EBSCO 
http://www-us.ebsco.com/home/default.asp  
ERIC Document Reproduction Service 
http://edrs.com  
ELEKTRA 
http://elektra.informatik.tu-muenchen.de  
Engineering Information, Inc 
http://www.ei.org  
ENSTINET 
http://www.sti.sci.eg  
Eskind Biomedical Library http://www.mc.vanderbilt.edu/biolib/access/dds  
ESTIS - Engineering, Science and Technology Information Service, University of Minnesota 
http://www.lib.umn.edu/estis  
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EX LIBRIS @ Biddle Law Library 
http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm  
External Services Program 
 http://www.hawaii.edu/esp 
Fachinformationszentrum Karlesruhe - Databases in Science and Technology 
http://www.fiz-karlsruhe.de/fiz/service/docdel.html  
FOI Online 
http://www.foiservices.com  
Gallagher Copy & Send http://lib.law.washington.edu/copy&send/copy&send.html  
GeoFacts Documents 
http://www.conway.com/geofacts  
GeoRef 
http://www.agiweb.org/georef/dds.html  
alternate site 
http://www.georef.org/dds.html  
German National Library of Medicine 
http://www.zbmed.de/english/service/direktv-en.html  
Global Securities Information, Inc 
http://www.gsionline.com  
Health Information For You  
http://healthlinks.washington.edu/hsl/hify  
Herrick Memorial Library Alfred University: Document Delivery 
http://www.herr.alfred.edu/ILLIDS.asp  
Hylind Courthouse Retrieval 
http://www.hylind.com  
i b documents 
http://www.ibdocuments.com  
InFocus Research Services 
http://www.infocus-research.com  
Infomayda 
http://users.actcom.co.il/~atoz  
Infonetwork, Inc  
http://www.doc-quest.com  
Information Express  
http://www.ieonline.com  
Information Prime NA 
http://www.infoprime.com  
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INFOSOURCE Document Delivery Service 
http://www.ifebp.org/infosource/icdocdel.asp  
INFOTRIEVE 
http://www3.infotrieve.com/docdelivery.asp  
ingenta 
http://www.ingenta.com  
INIST (Institut de L`Information Scientifique et Technique) 
http://services.inist.fr/public/eng/welcome.htm  
Instant Information Systems 
http://www.docdel.com 
Institute for Scientific Information | alternate page 
http://www.isinet.com/products/ids/idsfm.html  
Judicial Research   & Retrieval Service, Inc. 
http://www.judicialresearch.com  
Kessler-Hancock Information Services 
http://www.khinfo.com  
Killam Library 
http://www.library.dal.ca/ddkillam/docdel.htm  
LawHawk 
http://www.lawhawk.co.nz  
Legal Research Center 
http://www.lrci.com/dr.htm  
Library of Congress Photoduplication Service 
http://lcweb.loc.gov/preserv/pds  
Linda Hall Library 
http://www.lhl.lib.mo.us/docserv/homepage.html  
Loansome Doc® 
http://www.nlm.nih.gov/psd/cas/ldlibraries.html  
London Business School Library 
http://www.lbs.lon.ac.uk/library/services_and_contacts/services_and_contacts.html  
MelbLaw Express 
http://www.law.unimelb.edu.au/lawlib/membership/lawexpress.html  
Michigan Information Transfer Source 
http://www.lib.umich.edu/libhome/services/cas/mits  
MicroPatent 
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http://www.micropat.com  
MIT Document Services 
http://libraries.mit.edu/docs  
National Agriculture Library (US) 
http://www.nal.usda.gov/ddsb  
National Library of Austalia 
http://www.nla.gov.au/dss  
National Library of Medicine (US) ILL 
http://www.nlm.nih.gov/psd/cas/interlibrary.html  
Netherlands Institute for Scientific Information Services 
http://www.niwi.knaw.nl/us/docdel/docdel.htm  
OCLC FirstSearch Electronic Collections Online 
http://www.oclc.org/oclc/menu/eco.htm  
Online Journal Publishing Service  
http://ojps.aip.org/documentstore  
Penn Library Document Delivery and Interlibrary Loan 
http://www.library.upenn.edu/services/ill/ill.html  
PFC Information Services, Inc  
http://www.pfcinformation.com  
Polyresearch Service Patent Specifications Delivery 
http://www.polyresearch.com/specif.htm  
RAPID Services (Research And Professional Information Delivery) 
http://www.library.unsw.edu.au/rapid.html  
RECAL Information Services 
http://www.recal.org.uk  
REEDFAX - LEXIS Document Services 
http://www.reedfax.com  
The Research Investment Inc 
http://www.researchinvest.com/new_dd.asp  
The Royal Society of Chemistry 
http://www.rsc.org/lic/library.htm  
State Library of New South Wales 
http://www.slnsw.gov.au/docserv  
Steenbock Memorial Library 
http://www.library.wisc.edu/local/socwork/libraries/Steenbock/services/docdeliv.htm#noncampus  
Sweet Maxwell Law Publishers 
http://www.smlawpub.co.uk/product/docdel.cfm  
TDI Library Services, Inc 
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http://www.tdico.com  
Technical Information Service (TIS) http://www.lib.purdue.edu/tis  
Teldan Information Systems Ltd 
http://www.teldan.co.il/docdeliv.html  
The Theological Research Exchange Network (TREN) 
http://www.tren.com  
Tübingen University Library 
http://www.uni- tuebingen.de/uni/qub/docdel/main_.htm  
UnCover Web 
http://uncweb.carl.org  
University of New Brunswick Libraries 
http://degaulle.hil.unb.ca/library/services/doc_del  
VTT Information Service http://www.vtt.fi/inf/retrieval/index.htm  
Washington Document Service 
http://www.wdsdocs.com  
The Welding Institute Library 
http://www.twi.co.uk/infserv/dds.html  
Wisconsin TechSearch 
http://www.wisc.edu/techsearch  
WorldViews 
http://www.igc.apc.org/worldviews/wvsdds.html  
Yale Medical Library: Document Delivery Department 
http://info.med.yale.edu/library/docdelivery 

   Electronic Marketing Service   التسويق اإللكرتوين للمكتبة 

ا خدمة اإلعالم اإللكرتوين، وهى مجموعة بعض املكتبات عىل هذه الخدمة أيضتطلق 

من األساليب واألنشطة التي تخططها املكتبة الجتذاب عمالء جدد، والحفاظ عىل العمالء 

ومن بني أشكال هذه . مجها وأنشطتها املختلفةالحاليني وتهدف التعريف بسياسة املكتبة وبرا

دليل املكتبة وعروض املواد "الخدمة التي ميكن أن تتاح عىل موقعها عىل الشبكة الدولية 

      ".إلخ.. .الجديدة واملحارضات والندوات عن بعد وأنواع الخدمات وفروع املكتبة
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سكندرية ومبارك العامة مكتبات اإل : وتقدم هذه الخدمة كثري من املكتبات من بينها

  :إىلمواقعهم، إضافة  إىلواملعادي العامة، الذين سبقت اإلشارة 

   مكتبة بركيل العامةBerkeley Public Library من خالل موقعها)  :www.berkeley_public.org.(  

   مكتبة كامربدج العامةCambridge Public Library من خالل موقعها)  :cambridge.gov (ي والذ

  .القرن املايض) www.havii_edu/hsplshp.html: (تغري من
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